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പകകാവിഡ് ഒന്നെങ്ങി എന്നു പതകാന്നുന്നു. 
ഹവറസിന് �നിതകെകാറ്റമുണ്കായി 

െചറ്റകാരു തരംഗം വന്നുകൂചെന്നി്. എങ്ിലം നമുക്് 
ശുഭകാപ്ി വിശ്കാസപത്കാചെ െിന്ിക്കാം, ഉെചനചയകാ
ന്നും അങ്ങചന ഉണ്കാകി്; െറ്റ് ഏത് ഇൻഫ്ലുവൻസ 
ഹവറസിചനയുംപപകാചല അത് ഇവിചെചയകാചക് ചു
റ്റിത്ിരിഞ്ഞുചകകാപണ്യിരിക്കും; പചക്ഷ പലകാകം 
അെക്ിവകാഴി്, എന്ന്.
ഈയവസരത്ിൽ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ പ്രവർത്
കർക്് കഴിഞ് രണ്ടു വർഷചത്പ്പറ്റി ഒരു തിരിഞ്ഞു
പനകാട്ം ആവശ്യെകാണ്. ദുരന്ങ്ങളിനിയുമുണ്കാകകാം. 
െചറ്റകാരു സകാംക്രെിക വ്യകാധിയകാവകാം; ഒരു ഭൂെികുല
ക്പെകാ ചവള്ളചപ്പകാക്പെകാ ആകകാം.
നകാപെകാർപക്ണ്ത് എന്് ദുരന്മുണ്കായകാലം അവിചെ 
പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ പ്രവർത്നത്ിചറെ പ്രസക്ി 
പതിന്മെങ്ങു വർദ്ിക്കുകയകാചണന്നതകാണ്. 2018ചല 
ചവള്ളചപ്പകാക്ത്ിലം കകാര്യം വ്യത്യസ്തെകായിരുന്നി്. 
ഇപപ്പകാൾ പകകാവിഡ് കകാലത്ിലം. ദുരന്ങ്ങളുണ്കാകു
പ്കാൾ െനുഷ്യചറെ ദുരിതം വർദ്ിക്കുന്നു. ദുരിതനി
വകാരണെകാണപ്കാ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ. അപപ്പകാൾ 
നമ്മുചെ കെെയും വർദ്ിക്കുന്നു.
പപക്ഷ, അപതകാചെകാപ്പംതചന്ന നമ്മുചെ കെെ നിർ
വൈിക്കാൻ തെസ്സങ്ങൾ ഏറുന്നു. ഒരു പ്രപത്യക 
രറീതിയിൽ പ്രവർത്ിച്ചു പപകാരുന്നവരകാണ് ന്ൾ. 
അപത രറീതിയിൽ മുപ്കാട്ടു പപകാകകാൻ എളുപ്പെകാണ്. 
ചപചട്ന്ന് നമ്മുചെ പലകാകചത് ആപരകാ പിെിച്ചുകുല
ക്കുപ്കാൾ നകാം തളർന്നുവറീഴുന്നു; െിലപപ്പകാൾ എഴു
പന്നൽക്കാൻ കഴിയകാചതയകാകുന്നു.
ഇചതകാചക്ത്ചന്നയപ് പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിയിൽ 
സംഭവിച്ചത്? നച്ചയ്കാം അത് പിെിച്ചുകുലക്ി. 
ന്ചളകാചക് ഒന്നു വറീണു. പറ്റുന്നവചരകാചക് മുെന്ി
യകാചണങ്ിലം നെന്നു. പിചന്ന ശക്ിയകാർജ്ിച്ചു. 
പിചന്ന ഓെി. എത്കാവുന്നിെചത്കാചക് എത്ി.
എഴുപന്നൽക്കാനകാവകാത്വർ അവിചെ കിെന്നു
പപകായി. അച്ങ്ിൽ എഴുപന്നറ്റു സ്ന്ം കകാര്യം 
െകാത്ം പനകാക്കാൻ കഴിവുള്ള അവസ്ഥയിൽ തുെപര
ണ്ിവന്നു. പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ സംഘെനകൾ 
പലതും അെച്ചുപൂട്ി.
പലപരകാടം സംസകാരിച്ചതിൽനിന്നു െനസ്സിലകായത്, 
അെച്ചുപൂട്കാൻ പ്രധകാന കകാരണം രണ്കായിരുന്നു 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ഇനിയുമ�ാരു 
ദുരന്ത�ുണ്ായാൽ...

എന്നകാണ്. ഒന്ന്, സന്നദ് പ്രവർത്കർ അധികവും 
മുതിർന്ന പൗരരകാണ്. ചെറുപ്പക്കാരുചെ എണ്ം തകാ
രതപെ്യന കുറവ്. പകകാവിഡ് ചകകാണ്ടുള്ള അപകെ
സകാധ്യത വൃദ്ർക്കാണ് കൂടതൽ. പുറത്ിറങ്ങുന്നതു
പപകാലം അപകെം. അപപ്പകാൾ അെച്ചുപൂട്ടുകയ്കാചത 
െചറ്റന്തുചെയ്കാൻ! ദൗർഭകാഗ്യവശകാൽ ഇതിചറെ തി
ക്�ലെനുഭവിച്ചത് പരകാഗികളും കുടംബങ്ങളുെകായി
രുന്നു. എത്പയകാ കകാലെകായി മുങ്ങിക്ിെന്നവചര ചവ
ള്ളത്ിൽ നിന്നു ചപകാക്ിചയടത്തുപപകാചല, അവർ
ക്കു കഷ്ിച്ചു �റീവിക്കാൻ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ പ്രവർ
ത്കർ ശക്ി ചകകാടത്ിരുന്നു. ഇപപ്പകാൾ വറീണ്ടും നി
ലകകാണകാക്യത്ിപലക്് മുങ്ങിയതു പപകാചലയകായി. 
ഏചതങ്ിലം സകാമൂൈ്യസംഘെനപയകാ അക്കാദെിക
സ്ഥകാപനപെകാ ഒരു സകാമൂൈ്യകാഘകാത പഠനം നെത്ി
ചയങ്ിൽ വിലചപ്പട് അറിവ് നമുക്് കിട്ിപയചന.
രണ്കാെത്, സമൂൈത്ിചല സകാധകാരണക്കാരുചെ 
ചെറിയ സംഭകാവനകൾ ചകകാണ്കാണ് പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ സംഘെനകൾ അധികവും നെന്നിരുന്നത്. 
സകാധകാരണഗതിയിൽ അത് ഏറ്റവും ആപരകാഗ്യക
രെകായ പ്രവണതയകാണ്. പവരുകൾ സമൂൈത്ിൽ 
ആഴ്നിറങ്ങിയിട്ടുചണ്ങ്ിൽ വൃക്ഷം ബലപത്കാചെ 
നിൽക്കും. പചക്ഷ ഇവിചെ സമൂൈത്ിചല അംഗ
ങ്ങൾക്് വരവി്കാതകായി; സ്കാദ്യെി്കാതകായി. 
അവർക്കു സംഭകാവന നൽകകാനകാവകാതകായി. പകാലി
പയറ്റിവ് ചകയർ സംഘെനകൾക്കു വറീണ്ടും തുെങ്ങകാൻ 
കഴിവി്കാതകായി.
നകാം ഒന്നിച്ചു െിന്ിച്ചകാൽ പരിൈകാരെകാർഗ്ഗങ്ങൾ ചത
ളിപഞ്ക്കും. എ്കാ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ സംഘെ
നകളിലം കുറച്ചു ചെറുപ്പക്കാചരങ്ിലം അംഗങ്ങളകായി 
ഉണ്കാകണം. ഉണ്കാപയ തറീരൂ. ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നും 
വരുന്നി് എന്ന് മുതിർന്നവർ പറഞ്കാൽ അത് എന്തു
ചകകാണ്് എന്ന് ആപലകാെിക്ണം. എത്പയകാ സ്ഥല
ങ്ങളിൽ ചെറുപ്പക്കാർ പനതൃത്ം നൽകിത്ചന്ന പകാ
ലിപയറ്റിവ് ചകയർ സംഘെനകൾ മുപന്നകാട്ടുപപകാകുന്നു.
കൂെകാചത, ഇനിയുചെകാരു ദുരന്മുണ്കായകാൽ അത്യകാ
വശ്യെകായ വിഭവസെകാൈരണത്ിന് ഏചതകാചക് 
വഴികൾ ഉണ്കാക്കാം എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുൾചപ്പട് ഒരു 
കർ്പസന (െകാസ് ക് പ�കാഴ് സ്) ഉണ്കാക്ി െർച്ചചെ
യ്യുകയും പവണം.
നകാം ഒന്നിച്ചു ശ്െിച്ചകാൽ നെക്കാവുന്നപത ഉള്ളു.
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കാകും കരങ്ങൾകക് 
കൂപ്ുകക 
ത്�ാബി ത്ബബി

പലകാകചത് ഒന്നെങ്ം വിറപ്പിച്ച പകകാവി
ഡിചനതിചര പപകാരകാടന്നതിനിചെ

യകാണ് ഇത്വണയും നഴ് സസ് ദിനം കെചന്നത്തു
ന്നത്. പകകാവിഡ് പപകാരകാട്ത്ിചല മുന്നണിപപ്പകാ
രകാളികളകായ നഴ് സുെകാർ ഈ ദിനത്ിലം സ്ന്ം 
ആപരകാഗ്യം െറന്ന് പരകാഗികചള പരിെരിക്കുന്ന തി
രക്ിലകാണ്. ചകകാപറകാണ ഹവറസിചനതിചര ദിവ
സങ്ങളും െകാസങ്ങളും പപകാരകാെി പതറകാചത മുപന്നറുക
യകാണവർ. വിശ്െെി്കാചത, തളരകാചത പകകാവിഡ് 
പരകാഗികൾക്് സകാന്്നെകാവുകയകാണ്. െരണക്ിെ
ക്യിൽ �റീവനുപവണ്ി ചകകാതിക്കുന്നവചര, സ്യം 
പരകാഗിയകാപയക്കുചെങ്ിലം �റീവിതത്ിപലക്് ഹക
പിെിച്ചുയർത്തുകയകാണ്. പ്രിയചപ്പട്വരിൽനിന്നക
ന്ന് ഐചസകാപലഷൻ വകാർഡുകളിപലക്കും തറീവ്രപ
രിെരണവിഭകാഗത്ിപലക്കും �റീവിതംതചന്ന പറി
ച്ചുനട്വർ, അങ്ങചന എത് വിപശഷണങ്ങൾ നല്ി
യകാലം തികയകാചത വരും. നഴ് സുെകാർ സമൂൈത്ിനു 
നല്കുന്ന വിലപയറിയ പസവനങ്ങചള ഓർ്ിപ്പിക്കുക, 
അവരുചെ ആവശ്യങ്ങചള െകാനിക്കുക എന്നിവയകാണ് 
ഈ ദിനത്ി ചറെ ലക്ഷ്യം.
കകാലചവയ്ക്കകാനകാവിച്ന്ന് പഴചഞ്ചകാല്ലുകൾ ഉറപ്പി
ച്ചുപറഞ് രണ്ടു പതകാണികളിൽ ഒപര സെയം കകാ
ലചവച്ചകാണ് ചകകാപറകാണക്കാലത്് നഴ് സുെകാരുചെ 

�റീവിതം. ഒരു പതകാണി 
െ കാ ല കാ ഖ യു പ െ ത കാ ണ് . 
െപറ്റത് പയകാദ്കാവിപറെത്. 
ഒരിക്ലം പെർന്നുപപകാ
വകാത് രണ്ടു വഴികൾ. 
ഒന്ന് നന്മയുചെ, നിഷ് ക
ളങ്തയുചെ, ഹദവികത
യുചെ, ചകകാെിയെയകാളം. 
െപറ്റത് ,  ധറീരതയുചെ, 
കണ്ിൽ പെകാരയി്കായ്മ
യുചെ, നിർഭയത്ത്ി
ചറെ കിരറീെം. പെകാരയും 
െരണവും ചകകാണ്ിളകകാത് െനസ്സുറപ്പകാണ് പപകാരകാ
ളിയുചെ കരുത്്. സ്പർശംചകകാപണ്കാ സ് പനൈംചകകാ
പണ്കാ സർവ്വ മുറിവുകളും ഉണക്കുന്ന സകാന്്നെകാണ് 
െകാലകാഖയുചെ കരുത്തും പ്രകൃതവും. എന്നിട്ടും, െകാലകാ
ഖചയന്നു വിളിച്ച അപത നകാവുചകകാണ്് നഴ് സുെകാചര 
പയകാദ്കാക്ചളന്നും വിളിക്കുന്നു, ഇന്ന് പലകാകം.
ചകകാവിഡ്-19 െൈകാെകാരിചക്തിരകായ ആപഗകാള യു
ദ്ത്ിചല മുൻനിര പപകാരകാളികചളന്ന് അവചര 
ആദരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും, പയകാദ്കാപവകാ െകാലകാഖപയകാ 
അ്കാത് പച്ചെനുഷ്യരകായി, സ്ന്ം കർത്വ്യം മു
െങ്ങകാചത ചെയ്് െനുഷ്യചര ദുരിതക്െലകളിൽനി
ന്നു വകഞ്ഞു െകാറ്റുന്നു ഇവർ. അതിനിചെ, അവരിൽ 
െിലർ പരകാഗത്ിപലപക്കാ െരണത്ിപലപക്കാ വറീണു
പപകാവുന്നു. െറ്റുെിലർ ചകകാപറകാണക്കാലത്ിചറെ ആധി
കളത്യും െറന്ന്, അതി�റീവനത്ിചറെ രക്ഷകാവകാതി
ലകൾ കെന്ന് �റീവിതം തിരിച്ചുപിെിക്കുന്നു.
പലകാക്്ഡൗൺ എന്ന വകാക്ിന് പുറത്കായിരുന്നു 
നമ്മുചെ ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കരുചെ �റീവിതം. െറ്റുള്ള
വർക്് വറീടകൾ ഒരുക്കുന്ന സുരക്ഷകാകവെങ്ങളുണ്്. 
സുരക്ഷിതെകായ അകലങ്ങൾചകകാണ്് െങ്ങലകൾ 
ചപകാട്ിക്കാനുള്ള സകാദ്്യതകൾ. എന്നകാൽ, നഴ് സുെകാർ
ക്കു പപകാവകാചതവയ്. പലകാകചത് നശിപ്പിക്കാനകായി 
ചകകാടങ്കാറ്റ് പപകാചലത്ിയ ഹവറസിനു മുന്നിൽ 
നിർഭയം നിവർന്നു നില്കകാചതവയ്. അവർക്റിയകാം, 
വറീടകളിൽ ഉറ്റവരുണ്്. സുരക്ഷയുചെ വകാതിലകളു

പെയ് 12 - അന്ൊരൊഷ്ട്ര നഴ് സസ് ദിനം
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ണ്്. എന്നിട്ടും, പപകാർക്ളങ്ങളകായി ചപകാടന്നചന രൂ
പംെകാറിയ ആശുപത്ി മുറികളിപലക്കും ഐപസകാ
പലഷൻ വകാർഡുകളിപലക്കും തറീവ്രപരിെരണ വിഭകാ
ഗത്ിചറെ മൂളക്മുള്ള നിശ്ശബ്ദതകളിപലക്കും അവരി
റങ്ങിപപ്പകാവുന്നു. അവിചെ ഒരുപകാട െനുഷ്യർ ശ്കാസ
ത്ിനും െരണത്ിനുെിെയിചല നൂലപകാലങ്ങളിലൂചെ 
നെക്കുന്നുണ്്. അവർക്രികിപലക്കാണ്, ഹകകള് 
കഴുകിയും മുഖെറയണിഞ്ഞും സുരക്ഷിതചെന്ന് സ്യം 
വിശ്സിപ്പിച്ച് അവർ ചെല്ലുന്നത്. പരകാഗകാണുക്ൾ 
ഇര കകാത്തുകിെക്കുന്ന സ്രവങ്ങളിപലക്കും ശ്കാസങ്ങ
ളിപലക്കുെകാണ് ഒരു പനിച്ചൂട പപകാലെിച്ന്നുറപ്പിച്ച് 
അവർ ചുവടവയ്ക്കുന്നത്. അവിചെയവർക്്, കരയുന്ന 
െനുഷ്യർക്് സകാന്്നെകാപവണ്തുണ്്. എ്കാം നശി
പ്പിക്കാൻ കച്ചചകട്ിയിറങ്ങിയ ചകകാപറകാണ ഹവറ
സിചറെ ആയുധങ്ങപളകാപരകാന്നകായി അരിഞ്ഞുതള്ളകാൻ 
ശ്െിപക്ണ്തുണ്്. പപകാരകാെകാനുള്ള ആസക്ി ചകകാ
ണ്്, �റീവിക്കാനുള്ള നിവൃത്ിപകടചകകാണ്കാണ് 
ആയുധചെടക്കുന്നചതന്ന് ഓപരകാ നിെിഷവും അവർ
ക്് സ്യം പബകാധ്യചപ്പടപത്ണ്തുണ്്.
െരണം നൃത്ംചവയ്ക്കുന്ന ഏതു പെക്ളങ്ങളിലം 
ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർക്് െില ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്്. 
അവർ ആക്രെിക്ചപ്പെി്. കരയിൽനിപന്നകാ ആകകാ
ശത്തുനിപന്നകാ കെലിൽനിപന്നകാ പകാചഞ്ത്തുന്ന ഒരകാ
യുധവും അവചര ലക്ഷ്യംചവയ്ക്കകാൻ പകാെിച്ന്നകാണ് യു
ദ്നിയെം. എന്നകാൽ, ഇവിചെ, ചകകാപറകാണഹവറസി
ചനതിരകായ ഈ യുദ്ത്ിൽ അവർക്് ഒരകാനുകൂല്യ
വുെി്. ഒരു യുദ്നിയെവും പകാലിക്ചപ്പെകാത് ആ 
പപകാർക്ളത്ിൽ, അവർ ഒപരസെയം പയകാദ്കാവും 
ആതുരശുശ്രൂഷകരും ഇരകളുെകാണ്. ഏതുപനരവും 
ഒരകാക്രെണമുണ്കാവകാം. ഏതുനിെിഷവും വറീണുപപകാപയ

ക്കാം. ഏതു െരണത്ിനും കറീഴെപങ്ങണ്ിവപന്നക്കാം. 
എന്നിട്ടും, െചറ്റ്കാം െറന്ന് അവരവിചെത്ചന്നയുണ്്, 
'തങ്ങൾപക് ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പലകാകചത് 
പഴയ സ്ഥിതിയിപലക്് െെക്ിചക്കാണ്ടുവരകാനകാവൂ'' 
എന്ന തിരിച്ചറിപവകാചെ. 
ചകകാപറകാണഹവറസ്  ആദ്യ ചവെിചപകാട്ിച്ച 
ഹെനയിചല വുൈകാനിലം െരണം െഴപ്പകാറ്റകചള
പപ്പകാചല പകാറിനെന്ന ഇറ്റലിയുചെ ചതരുവുകളിലം 
അപെരിക്യിലം ഇറകാനിലം �ർ്നിയിലം ഇന്്യ
യിലം പകാക്ിസ്ഥകാനിലം ബ്ിട്നിലം സ്റീഡനില
ചെ്കാം എ്കാംെറന്ന് അവർ നിലയുറപ്പിക്കുന്നുണ്്. 
ഈ വർഷചത് ആപരകാഗ്യ ദിനകാെരണം നഴ് സുെകാർ
ക്കായി സെർപ്പിക്കുപ്കാൾ പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെന
പപകാലം ഓർത്ിരിക്ി്, നഴ് സുെകാർക്് ഈയകാണ്് 
എന്കാവും തളികയിചലകാരുക്ിചവച്ചിരിക്കുകചയന്ന്. 
ഈവർഷം തങ്ങളുപെതകാക്കാൻ സൈനത്ിചറെയും 
ത്യകാഗത്ിചറെയും ഏപതതു കനലപകാതകളകാവും തകാ
പണ്ണ്ി വരിക?
സത്യത്ിൽ, ഈചയകാരു ദിവസം െകാത്െ്, െറിച്ച് 
ഓപരകാദിനവും നകാം അവചര അനുസ്മരിക്ണം. ചവറും 
ഒരു ദിവസത്ിചലകാതുങ്ങിത്റീരുന്നത് അവരുചെ 
െകാൈകാത്്യം. പകർച്ചവ്യകാധിക്കാലത്തും ആപരകാഗ്യരം
ഗത്ിചറെ നചട്്കായ നഴ് സുെകാർക്് ഈ പെഖലയിൽ 
പവണ് പരിഗണനകൂെി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതകാവചട് ഈ 
നഴ് സസ് ദിനം.
(ഏഷ്യകാചനറ്റ് നയൂസ് നഴിംഗ് എക്സലൻസ് അവകാർഡ് 
2022, കുഹവറ്റ് എഡിഷൻ, 'പകകാവിഡ് വകാറിയർ' 
വിഭകാഗത്ിൽ പഷകാര്െ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ചപ്പട്ിരുന്ന 
നകാല പപരിൽ ഒരകാളകാണ് കുഹവറ്റിൽ നഴ് സകായ 
പലഖകൻ).
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ത്�ാ. എൻ. സുന്ദത്രശൻ

'ഓൾഡ് ഏ�് പൈകാം' എന്ന �ിപയകാ പബബിയുചെ 
െിത്ത്ിൽ പ�കാ�ി പ�കാർ�് അവതരിപ്പി

ക്കുന്ന ഒരു കഥകാപകാത്മുണ്്. ചപൻഷൻ പറ്റിയ, ഓർ
്ക്കുറവുള്ള പ്രപെൈപരകാഗി. എന്ിചനങ്ിലചെകാചക് 
ഭകാര്യ നിർബന്ിക്കുപ്കാൾ 'വയ്കാഞ്ിട്പ് പെകാപള!' 
എന്നതകാണ് അയകാളുചെ പ്വി. നിസ്സൈകായെകായ ഒരു 
പനകാട്വും. പ�കാ�ി, ഭകാര്യ, െകൻ, വറീട്ിൽനിന്നു പുറ
ത്കാക്ിയ അവരുചെ പ�കാലിക്കാരി. ഈ മൂന്നു വ്യ
ക്ികളുചെ ഏകകാന്വ്യഥകചള ഹൃദയസ്പർശിയകായി 
ആവിഷ് കരിക്കുകയകാണ് ഈ െിത്ത്ിൽ.
ഇതുതചന്നയകായിരുന്നു വസന്യുചെയും കഥ. 
കഴിഞ് ആറുെകാസെകായി തറീചര കിെപ്പകാണ്. അവ
ശതകൾ അതിനുമുപ് ഉണ്്. പ്രകായകാധിക്യം 84 വയ
സ്സകായി. ക്ഷറീണം. ഭക്ഷണം ഏതകാണ്് ഉപപക്ഷിച്ചെ
ട്കാണ്. ചെറുതകായി ശയ്കാവ്രണം തുെങ്ങിപയകാ എന്നു 
സംശയം. അങ്ങചനയകാണ് ഒടവിൽ പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ സൈകായംപതെിയത്.
െരണം ഒരു െൈകാപ്രതിഭകാസെകാണ്. െിലപപ്പകാൾ അത് 

കുഴഞ്ഞുവറീഴുന്ന ഒരു ഹൃദയസ്തംഭനം പപകാചല ഓർ
ക്കാപ്പുറത്കാവകാം. അച്ങ്ിൽ ഭറീഷ്മപിതകാെൈചന
പപ്പകാചല ശരശയ്യിലള്ള കകാത്ിരിപ്പകാകകാം. രണ്കാെ
ചത് വഴിയകാണ് വസന്യ്ക്കു വിധിക്ചപ്പട്ത്.
വസന്ചയ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നത് ഇളയസപൈകാദ
രിയും, അവരുചെ െകളുെകായിരുന്നു. പല കകാരണങ്ങ
ളകാലം വിവകാൈം കഴിച്ചിരുന്നി്. ഒൻപതു കൂെപ്പിറപ്പു
കളുണ്കായിരുന്നു. എങ്ിലം ഓർ്വച്ച നകാൾമുതൽ 
അവചര എനിക്റിയകാവുന്നത് ഒരു ഒറ്റയകായിട്കാണ്. 
എന്ിപനകാചെകാചക്പയകാ ഉള്ള അെക്ിയ അെർഷവും, 
അജ്കാതഭയവും ഒചക്കൂചെ ആ െനസ്സിചന ഒരു 
കകാളിെ പുതപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രകായം ചെല്ലുപന്കാറും ഒരു 
റിബലകാപയകാ എന്നും വറീട്ടുകകാർക്് സംശയം. കിെപ്പകാ
യതിനു പശഷമുള്ള കടംപിെിത്ങ്ങചളകാചക് ദുർവകാ
ശിയകായിട്കാണ് ശുശ്രൂഷകർക്കു പതകാന്നിയത്. പരകാഗി, 
പറഞ്കാൽ പകൾക്കുന്നി്, സൈകരിക്കുന്നി്; 
അത് കുടംബത്ിലണ്കാക്കുന്ന ചെൻഷൻ. എനിക്കു 
വയ്കാഞ്ിട്പ്, എനിക്കു പവണ്കാഞ്ിട്പ് എന്ന 
ദറീനെകായ സ്ഥിരംപ്വി.
പരകാഗിയും ശുശ്രൂഷകരും ത്ിലള്ള െകാനസിക 

വസന്താൾ... 
ഓർമ്മകൾ...

ഓര്മ്മ 
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അകൽച്ച ഒരു പ്രധകാനഘെകെകാണ് ഈ   അവസര
ത്ിൽ. പരകാഗം െികിത്ിക്കുന്നത്, അതിചറെ യകാത
നകചള പനരിടന്നതകാണ് ശ്െകരം. പവദനകചളയും, 
യകാതനകചളയും അതിചറെ വഴിക്കുവിട്ിട്് പരകാഗചത്
െകാത്ം െികിത്ിക്കുന്ന പഡകാക്ടർെകാർ, കിെപ്പുപരകാ
ഗികൾ കുടംബത്ിചറെ ബകാദ്്യതയകാചണന്നു വിധി 
എഴുതുന്നു. 'ഇനിചയകാന്നും ചെയ്കാനി്' എന്ന് പഡകാ
ക്ടർെകാർ പറയുന്നിെത്തുനിന്നകാണ് ദറീർഘകകാല പരകാഗി
കളുചെ പരിെരണം തുെങ്ങുന്നതുതചന്ന.
അപത, ഒരുപകാട ചെയ്കാനുണ്്, ഇനിയും. പരകാഗിയുചെ 
െനസ്സിനുള്ളിപലക്് ശുശ്രൂഷകൻ പരകകായപ്രപവശം 
നെത്ണം. ആ തരംഗഹദർഘ്യങ്ങൾ ഒന്നകാകണം. 
ഒപന്നകാർത്കാൽ അചതകാരു സർക്സ്സകാണ്.
എം.എൽ. വസന്കുെകാരി കർണകാെകസംഗറീത വി
ദുഷിയകായിരുന്നു. കർണകാെകസംഗറീതത്ിൽ തകാൽ
പര്യമുണ്കായിരുന്ന അച്ഛൻ അതിനകാലകാവണം 
തചറെ മൂന്നകാെചത് ചപൺകുട്ിക്് ആ പപരു നൽ
കിയത്. അത് എചറെ മൂന്നകാെചത് പെച്ചിയകായിരു
ന്നു. ഈയിചെ 84 വയസ്സിൽ ഞങ്ങചള വിട്ടുപപകായി. 
അവർ പപക്ഷ പ്രതറീക്ഷകൾക്കു വിരുദ്െകായി, ഒന്നു
െകായിത്റീർന്നി് �റീവിതത്ിൽ. പപരിചല വസന്ം 
ഒരിക്ൽപപകാലം അവരുചെ �റീവിതത്ിപലക്കു വി
രുന്നുവന്നപതയി്. ഒരു കിളിയും പറന്നിറങ്ങകാത്, 
ഉണങ്ങിയ ഒരു െരചക്കാ്്. അപപ്പകാഴും, ഉള്ള െി്
കൾചകകാണ്് സകാധ്ിയും നിസ്സൈകായയുെകായ ഒര്
യ്ക്കും, ഒൻപതു സപൈകാദരങ്ങൾക്കും തണപലകകാൻ 

അവർ കിണഞ്ഞു ശ്െിച്ചു, ആവുന്ന കകാലംവചര. 
പതിനകാല വർഷപത്കാളം അച്ഛൻ തളർന്നുകിെന്ന
പപ്പകാൾ ഒരു കൂട്ടുകുടംബത്ിൽ അ്യ് ചക്കാപ്പം 
അവർ തുണയകായിരുന്നു, സ്യം �റീവിക്കാൻ െറന്ന്. 
അച്ങ്ിൽ �റീവിതം നഷ്ചപ്പടത്ിയകാവകാം. എചറെ 
നിഷ് ക്രിയത്വും അതിന് കൂട്കായിരുന്നിരിക്കാം. ഒരു 
കുറ്റപബകാധം െനസ്സിൽ കുറുകുന്നുണ്്.
ഓർ്കളിൽ, എനിക്കു സ് കൂളിൽ പപകാകകാൻപനരത്തു 
തലമുെി കുരുവിക്കൂടപപകാചല െറീകിത്രുന്ന, മുഖത്തു 
കുട്ിക്കൂറകാ പൗഡറിട്ടുതരുന്ന, എനിചക്കാരു കട്ൻ
കകാപ്പി പവണം എന്ന് ഏതു പകാതിരയ്ക്കു പറഞ്കാലം 
സപന്കാഷപത്കാചെ ഇട്ടുതരുന്ന എചറെ വസന്കാക്, 
അ്യുചെ വസന്കാൾ, കുട്ികളുചെ വസന്കാത്. 
അവർ �റീവിച്ചതുമുഴുവൻ അപരർക്കു പവണ്ിയകായി
രുന്നു. ഒടവിൽ ഇളയ സപൈകാദരിയുചെ ചകകാച്ചുെക്ൾ
ക്കു പവണ്ിയകായിരുന്നു �റീവിതം. അവസകാനം െര
ണത്ിനു കറീഴെങ്ങുപ്കാൾ പകകാവിഡും കൂട്ിനുണ്കാ
യിരുന്നു. അതുചകകാണ്് അതുമൂലം കിട്ടുന്ന ആ സകാ
്ത്ിക സൈകായവുംകൂെി അന്്യകകാലത്് തചന്ന 
പരിെരിച്ചവർക്് നൽകിയിപട് അവർ െെങ്ങിയുള്ളൂ.
'അന്യ �റീവനുതകി സ്�റീവിതം
ധന്യെകാക്കും അെപല വിപവകികൾ'
ഉറ്റവരുചെ ഓപരകാ െരണങ്ങളും ഓപരകാ കെലിര്
ങ്ങളകായി ഉള്ളിൽ മുഴങ്ങകാറുണ്്, പലപപ്പകാഴകായി. െന
സ്സിചറെ കരി്കാറക്കൂട്ങ്ങളിൽ തലത്ി െിതറകാറുമു
ണ്്.
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കക. നന്ദകുമാർ

വളചര യകാദൃശ്ികെകായിട്കാണ് ഞകാൻ പകാലിയം 
ഇന്്യയിചലത്ിയത്. െറീ�് �ിനകാൻഷ്യൽ 

ഓ�റീസറകായി ഈ സ്ഥകാപനത്ിചറെ ഭകാഗെകാകകാൻ 
കഴിഞ്ത് ഒരു ഹദവനിശ്യചെന്നകാണ് ഞകാൻ 
കരുതുന്നത്. 
സകാന്്നപരിെരണ രംഗത്് പകാലിയം ഇന്്യ നൽ
കുന്ന പസവനങ്ങചളപ്പറ്റി ആഴത്ിലറിയകാൻ എനിക്കു
ലഭിച്ച ഒരവസരെകായിരുന്നു ചെഡിക്ൽ െറീെിപനകാചെകാ
ത്തുള്ള എചറെ ഗൃൈസന്ദർശനം. നെത്കാൻപപകാകുന്ന 
സന്ദർശനചത്ക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകപദശരൂപം പഡകാക്ടർ 
തന്നു. െനസ്സകാചക ആകകാംക്ഷയും കൗതുകവും നിറ
ഞ്ിരുന്നു. രകാവിചല ഒൻപതരപയകാചെ പഡകാക്ടപറകാ
ചെകാപ്പം ഞകാനും നഴ് സും ഹരൈവറും ഉഴെലയ്ക്കലി
പലക്് യകാത് തിരിച്ചു. ഉഴെലയ്ക്കൽ എത്ിയപപ്പകാൾ 
അവിചെയുള്ള പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ലിങ്് ചസറെറിൽ 
നിന്നും ഒരു നഴ് സും സകാമൂൈ്യപ്രവർത്കനും ഒപ്പം
പെർന്നു.
പരത്ിക്കുഴി, െക്രപകാണിപുരം പദശചത് നിർധ
നരകായ പരകാഗികചളയകാണ് കകാണകാൻ പപകായത്. ദുർ
ഘെംപിെിച്ച പറകാഡുകളിൽകൂെി കകാറിലം, പിചന്ന 
കുപറദൂരം നെന്നും കുന്നിൻ മുകളിചലത്ിയകാണ് 
െിലചര കണ്ത്. കൂടതലം വകാർദ്ക്യത്ിചറെ അവ
ശതകളുള്ളവരകായിരുന്നു. കൂെകാചത, കകാൻസർ ബകാധി
തരകായ രണ്ടു പപരുമുണ്കായിരുന്നു. അന്ന് ആചക ആറു 
പരകാഗികചള ശുശ്രൂഷിച്ച പശഷെകാണ് െെങ്ങിയത്. വി
ശദെകായി പരിപശകാധിച്ച പശഷം പഡകാക്ടർ അവർക്കു
പവണ് െരുന്നുകളും െറ്റുനിർപദേശങ്ങളും നൽകി. എ്കാ 
പരകാഗികളും അവരുചെ വറീട്ടുകകാരും െറീെംഗങ്ങളുചെ സകാ
െറീപ്യത്ിൽ വളചര സപന്കാഷമുള്ളവരകായി കകാണചപ്പ
ട്ടു. അവചര്കാംതചന്ന ഞങ്ങളുചെ വരവു പ്രതറീക്ഷിച്ചി
രുന്നതു പപകാചല, സ് പനൈപത്കാചെ ഞങ്ങചള സ്റീ

കരിച്ചു.
ഞങ്ങപളകാചെകാപ്പമുണ്കായി
രുന്ന നഴ് സുെകാരുചെയും 
െറ്റുള്ളവരുചെയും അർപ്പ
ണെപനകാഭകാവം എചന്ന 
വ്കാചത അത്ഭുതചപ്പട
ത്ി. ഇത് ആത്കാർത്ഥ
തപയകാചെ കഠിനകാധ്കാനം 
ചെയ്യുന്ന നഴ് സുെകാചര 
ഞകാൻ ഇതിനുമുൻപ് 
കണ്ിട്ി്. വളചര ചുറു
ചുറുചക്കാചെയും പ്രസ
രിപപ്പകാചെയുെകായിരുന്നു അവരുചെ എ്കാ പ്രവർത്
നവും. ആപരകാരുെി്കാത്വരുചെ കണ്റീചരകാപ്പകാനും 
സങ്െംെകാറ്റകാനും ഒരു തകാങ്ങകാകകാനും പൂർണ്െന
പസ്സകാചെ അവരുചെ �റീവിതംതചന്ന ഉഴിഞ്ഞുചവച്ചി
രിക്കുന്നു.
നിർധനരിൽ നിർധനചര പതെിപ്പിെിച്ച്, എത്കാൻ
തചന്ന സകാധിക്കാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പപകായി 
അവചര സകാന്്നിപ്പിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും, 
അതിപലചറ സ് പനൈിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർ െകാ
ലകാഖെകാർക്കു തുല്യരകാണ്. പരകാഗിയുചെ ശകാരറീരിക 
െകാനസിക ആപരകാഗ്യ പ്രശ് നങ്ങൾക്കുപുറപെ കുടം
ബകാംഗങ്ങളുചെ സൗഖ്യവും അപന്ഷിച്ചറിയകാൻ ഇവർ 
സെയം കചണ്ത്തുന്നു.
പ്രതി�ലചെകാന്നും പറ്റകാചതയും  ഒന്നും തിരിച്ചുപ്രതറീ
ക്ഷിക്കാചതയും പകാലിയം ഇന്്യ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ സെകാനതകളി്കാത്തും വിലെതിക്കാ
നകാകകാത്തുെകാണ്. അതുചകകാണ്ടുതചന്ന ഈ പ്രസ്ഥകാ
നത്ിചറെ ഭകാഗെകാകകാൻ കഴിഞ്തിൽ എനിക്് കൃ
തകാർഥതയുണ്്.
എചറെ �റീവിതത്ിൽ ഒരിക്ലം െറക്കാനകാവകാത് ഒര
പൂർവ അനുഭവെകായിരുന്നു ആ ദിവസം.

സാർത്ഥക�ായ 
ഒരു ദിവസം 

ഒപ്ം 
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പതിനഞ്ചകാം വകാർഷികെകാപഘകാഷി
ക്കുന്ന രകാപ�ശ്രി �ൗപണ്ഷന് അഭി
നന്ദനങ്ങൾ. 

ഭരതന്നൂർ ഹല�് ചകയർ ചപയിൻ 
ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസകാ
ഹസറ്റിയുചെ പുതിയ ചകട്ിെത്ി
ചറെ ഉദ്ഘകാെനം 2022 ഏപ്രിൽ 9നു 
നെന്നു. 

2022 െകാർച്ച് 22 മുതൽ 24 വചര ഇൻ
സ്റ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് െകാപന�്ചെറെ് ഇൻ ഗവ
ചമെറെ് തിരുവനന്പുരം സംഘെി
പ്പിച്ച പരിപകാെിയിൽ പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ പസകാഷ്യൽ എൻപഗ�് ചെറെ് 
വിഭകാഗം പെധകാവി ബകാബു എബ്ൈകാം 
�കാക്ൽറ്റിയകായി പചങ്ടത്തു.  

ആ പ ഗ കാ ള  പ സ കാ ഷ ്യൽ  വ ർ ക്് 
ദിനെകായ െകാർച്ച് 15ന് പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ അങ്ണത്ിൽ വച്ച് ഒരു 
ചെറിയ ഒത്തുപെരൽ നെന്നു. കി
െത്ിച്ചികിത്കാ വിഭകാഗത്ിലള്ള 
പരകാഗികളും അവരുചെ കുടംബകാംഗ
ങ്ങളും പകാലിയം ഇന്്യയിചല �റീവന
ക്കാരും പചങ്ടത്തു. പകാലിയം ഇന്്യ
യിചല പസകാഷ്യൽ എൻപഗ�് ചെറെ് 
വിഭകാഗെകാണ് പരിപകാെി സംഘെി
പ്പിച്ചത്. 
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ഷീബ ആർ.എസക്.

അസെിചല സിൽച്ചറിലം ഗുവകാൈത്ിയില
െകായി 2022 െകാർച്ചിൽ നെത്ിയ ഒരകാഴ്ച

ചത് സന്ദർശനം വിലപയറിയ പകാഠങ്ങളും ഓർ്
കളുെകാണ് സ്കാനിച്ചത്. െകാർച്ച് 21ന് സിൽച്ചറിചല 
കച്ചകാർ കകാൻസർ പൈകാസ്പിറ്റൽ ആന്ഡ് റിസർച്ച് ചസ
റെറിചലത്ിയ, പകാലിയം ഇന്്യയിചല സ്റ്റകാ�് നഴ് സ്  
സിസ്റ്റർ �ിനി പ�കായ്ക്കും എനിക്കും വളചര ഊഷ്മളെകായ 
സ്റീകരണെകാണ് ലഭിച്ചത്.
ചസറെറിചനയും അവരുചെ പ്രവർത്നങ്ങചളയും കുറി
ച്ചുള്ള ആമുഖം ചൈഡ്നഴ് സ് സിസ്റ്റർ സരിത നൽകി. 
കച്ചകാർ ചസറെറിചറെ ഡയറക്ടറും പദ്െശ്റീ പ�തകാ
വുെകായ പഡകാ. രവി കണ്ചന പരിെയചപ്പെകാനും, 
അപദേൈപത്കാചെകാപ്പം അല്പസെയം ചെലവഴിക്കാനും 
സകാധിച്ചു. ഓറിയപറെഷനുപശഷം, അവിചെയുള്ള 
നഴ് സുെകാർക്കുപവണ്ി ''സകാന്്നപരിെരണത്ിൽ 

അസ�ിലേമകാരു 
യാത്ര

സന്ദര്ശനം 

നഴ് സുെകാരുചെ പങ്്'' എന്ന വിഷയത്ിൽ ഞങ്ങചള
ടത് ക്കാസ്സിൽ  നകാല്പപതകാളംപപർ പചങ്ടത്തു. 
പിപറ്റദിവസം, അവരുചെ ആവശ്യപ്രകകാരം ഗൃൈസ
ന്ദർശനത്ിനു പപകാകുകയും, പരകാഗിക്കും ചെഡിക്ൽ 
െറീെിനും പെകാർ�ിചനക്കുറിച്ചും പവദനനിവകാരണചത്
പ്പറ്റിയും പവണ് നിർപദേശങ്ങൾ നൽകുകയുംചെയ്തു. 
നമ്മുചെ നകാടെകായി വളചരപയചറ സകാെ്യമുള്ള ഭൂപ്രകൃ
തിയകാണ് സിൽച്ചറിപറെത് എന്നത് െപനകാൈരെകായ 
ഒരു തിരിച്ചറിവകായിരുന്നു. 
ഉച്ചതിരിഞ്്, ''നഴ് സിംഗ് പ്രശ് നങ്ങൾ'' എന്ന വിഷ
യത്ിൽ നഴ് സുെകാർക്് ചസഷചനടത്തു. 
സിൽച്ചറിൽ ചെലവഴിച്ച െറക്കാനകാകകാത് മുഹൂർത്
ങ്ങൾക്കുപശഷം ഞങ്ങൾ െകാർച്ച് 23ന് ഗുവകാൈത്ി
യിചലത്ി. അവിചെവച്ച് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വെ
ക്കുകിഴക്ൻ പ്രപദശത്ിചറെ ററീ�്യണൽ പകകാർഡി
പനറ്റർ, പറകാൺട സകാംഗ്മ ഞങ്ങപളകാചെകാപ്പംപെർന്നു. 

സിസ്റ്റർ �ിനി, സിസ്റ്റർ സരിത, ത്�ാ. രവി കണ്ണൻ, സിസ്റ്റർ ഷീബ
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എൻ.എച്ച്.എസ്.ആർ.സി (നകാഷണൽ ചൈൽത്് 
സിസ്റ്റംസ് റിപസകാർസ് ചസറെർ) ചരെയിനിംഗിചറെ 
ഭകാഗെകായി അവരുചെ പരിശറീലകർക്് അെിസ്ഥകാന 
നഴ് സിംഗ് കഴിവുകചള കുറിച്ച് �ിനിയും ഞകാനും ക്കാ
ചസ്സടത്തു. ക്യൂണിറ്റി ചൈൽത്് ഓ�ിസർെകാരും 
ചെഡിക്ൽ ഓ�റീസർെകാരും ഉൾചപ്പചെ 44 സം
സ്ഥകാനതല ചരെയിനർെകാർ പചങ്ടത്തു. ആറ് െകാസ്റ്റർ 
ചരെയിനർെകാരും സന്നിൈിതരകായിരുന്നു.  
പഡകാ. സംഘെിത് പബകാറയുചെ സർക്കാരിതര സംഘ
െനയകായ 'അ�്ിൻ' പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ െറീെിചന 

പരിെയചപ്പെകാനും അവരുചെ പ്രവർത്നങ്ങചളക്കുറി
ച്ച് െനസ്സിലകാക്കുവകാനും സകാധിച്ചു.
ഓപരകാ യകാത്യും ഓപരകാ കണ്ടുമുട്ലം  ഓപരകാ പുതിയ 
പകാഠങ്ങളകാണ് സ്കാനിക്കുന്നത് എന്ന പബകാധ
പത്കാചെ െകാർച്ച് 26ന് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്പുരപത്
ക്് െെങ്ങി...

(പകാലിയം ഇന്്യയിചല ക്ിനിക്ൽ ചരെയിനിംഗ് 
വിഭകാഗം ചസക്ഷൻ ചൈഡും സ്റ്റകാ�് നഴ് സുെകാണ് 
പലഖിക).

സിസ്റ്റർ ഷീബയം സിസ്റ്റർ �ിനിയം ത്�ാൺടു സാംഗ്മയം ഗുവാഹതേിയിൽ എൻ.എചക്.എസക്.ആർ.സി. സംഘ
ത്തോക�ാപ്ം.

പാലിയം ഇന്്യയക� ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾക്ം മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്മായി എസക്.എഫക്.എസക്. ത്ഹാംസക് ഒരു വാഹനം 
നൽകി. പാലിയം ഇന്്യ സി.ഇ.ഒ. രാ�ക് കാല�ി, സി.എഫക്.ഒ. കക.നന്ദകുമാർ, എകക് സികയൂട്ീവക് �യ�ക്ടർ മത്നാ�ക് 
�ി.എസക്, എസക്.എഫക്.എസക്. ത്ഹാംസക് �ി.�ി.എം. (ഫിനാൻസക്) രഞ്ിതക് എസക്. എന്ിവരുക� സാന്ിദ്്യതേിൽ, 
പാലിയം ഇന്്യയക� ട്രസ്റ്റി ആഷക് ലാ �ാണി, എസക്.എഫക്.എസക്. എകക് സികയൂട്ീവക് വവസക് പ്രസി�ന്ക് എം. രാ�
ത്�ാപാലികന് വകയിൽ നിന്ക് താത്ക്ാൽ സ്ീകരിച്ചു.  
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എമന്തങ്ിേും മെയ്ാൻ 
കഴിഞ്ിരുമനെങ്ിൽ... 
ത്�ാ. അഞ്ലി ശ്ീകുമാർ 

എചറെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അനുഭവങ്ങൾ തുെ
ങ്ങുന്നത് സ്ന്ം വറീട്ിൽനിന്നകാണ്. ഒരു വർ

ഷചത് ഇെപവളയിൽ എനിക്് അപ്പൂപ്പചനയും അമ്മൂ
്ചയയും നഷ്െകായി. എചറെ �റീവിതത്ിൽ വലിയ 
ഒരു പപ്രരകശക്ിയകായിരുന്ന അപ്പൂപ്പൻ ഒന്നര വർ
ഷപത്കാളം പകാരകാപ്റീ�ിയ ബകാധിച്ച് കിെപ്പിലകായിരു
ന്നു. ഹറൽസ് െയൂബിലൂചെയുള്ള ആൈകാരം, കിെക് വ്ര
ണങ്ങൾ, പിച്ചും പപയും പുല്ൽ ഇങ്ങചന. ഏപതകാ 
ബകാധ പകറിയിട്ടുണ്് എന്നകാണ് ബന്ധുക്ൾ പറഞ്ി
രുന്നത്.
എചറെ അച്ഛനും അ്യും വിപദശത്കായിരുന്നു. 
അതുപപകാചല അപ്പൂപ്പചറെ െറ്റുരണ്ടു െക്ളും. പകകാവിഡ് 
പ്രശ് നങ്ങൾമൂലം അവർക്കു നകാട്ിചലത്കാനകായി്. 
അതുചകകാണ്് അപ്പൂപ്പചന ശുശ്രൂഷിപക്ണ് ചുെതല 
എപറെതകായി. പദൈശുദ്ി ഉൾചപ്പചെ. അചതകാചക് 
ചകകാച്ചുെകചളചക്കാണ്് ചെയ്ിക്കുക എന്നത് ആ അവ
സ്ഥയിൽപപകാലം അപ്പൂപ്പന് ഉൾചക്കാള്ളകാനകാവുന്നതകാ
യിരുന്നി്. െക്ചള കകാണണചെന്ന പെകാൈം അപ്പൂ
പ്പൻ എന്നും പറഞ്ിരുന്നു. 
അന്നു ഞകാൻ പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പെർന്നിരുന്നി്. 
എം.ബി.ബി.എസ് പഠനം കഴിഞ്പതയുള്ളൂ. പി.�ി. 
പഠനത്ിനുള്ള ഒരുക്ങ്ങളിലകായിരുന്നു. എ്കാം കു
ഴഞ്ഞുെറിഞ് അവസ്ഥയിലകായിരുന്നു. അച്ഛനകാചണ
ങ്ിൽ നകാട്ിചലത്കാൻ കഴിയകാത്തിചറെ വിഷെ
ത്ിൽ െകാനസികെകായി തകർന്നിരുന്നു. കുപറ കൗൺ
സലിംഗുകൾക്കും വിപധയനകായി.
ഒടവിൽ കുടംബം പവപണകാ, കരിയർ പവപണകാ എന്ന 
തിരചഞ്ടപ്പിൽ ഞകാൻ കുടംബ ശുശ്രൂഷയിപലക്കു 
െെങ്ങിവന്നു.
അപ്പൂപ്പചറെ സ്ഥിതി വഷളകായിചക്കാണ്ിരുന്നു. ഞകാൻ 
കുപറ നയൂപറകാള�ിസ്റ്റുകചള ബന്ചപ്പട്ിരുന്നു. അവർ
ക്കാർക്കും പ്രപത്യകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്കാനി്കായിരു
ന്നു. അപ്പൂപ്പൻ അവചര സംബന്ിച്ച് ചവറും െചറ്റകാരു 
പകസ് െകാത്െകായിരുന്നു. 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പെർന്നതിനു പശഷെകാണ് 
കിെപ്പു പരകാഗികളിൽ െതിഭ്രെമുണ്കാകുന്നതിന് 

ഒരു പ്രധകാനകകാരണം 
െലബന്െകാചണന്ന് െന
സ്സിലകായത്. അപ്പൂപ്പൻ 
ഒടവിൽ സ്ന്ം െക്
ളകാരും അടത്ി്കാചത, 
ത റീ ർ ത്തു ം  െ ച റ്റ കാ ര കാ
ളകായി, യകാതനകളനുഭ
വിച്ച്  അന്്യകാഭിലകാഷ
ങ്ങൾ ഒന്നും നിറപവറ്റകാ
നകാവകാചത �റീവിതപത്കാട 
വിെപറഞ്ഞു. നിസ്സൈകായ
യകായി എനിക്കു പനകാക്ി
നിൽപക്ണ്ിവന്നു, നറീറുന്ന െനപസ്സകാചെ. അചന്നചന്
ങ്ിലം ചെയ്കാൻ കഴിഞ്ിരുചന്നങ്ിൽ എന്ന് ഇന്നകാ
ഗ്രൈിച്ചു പപകാവുകയകാണ്.
രണ്കാെചത് സംഭവം നെക്കുന്നത് ഞകാൻ പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ പെർന്നതിനുപശഷെകാണ്. അച്ഛചറെ അ് 
മൂത്പരകാഗവും തുെർന്നുള്ള രക്കാണുബകാധയും ഒചക്
യകായി ഐസിയുവിൽ അഡ്ിറ്റു ചെയ്ചപ്പട്ടു. െയൂബു
കളും, വകായ്ക്കകത്തുണ്കായ മുറിവുകളും, ഒറ്റചപ്പെലം 
എ്കാംകൂചെ അമ്മൂ് വളചര ബുദ്ിമുട്ി.
പപക്ഷ ഇത്വണ ഞകാൻ കുചറക്കൂെി കർശനെകായി 
പ്രശ് നത്ിലിെചപട്ടു. �റീവിതയകാത്കൾ എചന്ന
ത്ചന്ന െകാറ്റിയിരുന്നു. കകാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂെി വ്യ
ക്തപയകാചെ കകാണകാനും െറ്റുള്ളവചര പബകാദ്്യചപ്പട
ത്കാനും എനിക്കു കഴിയുചെന്നകായിരിക്കുന്നു. നിർബ
ന്ിച്ച് വിപദശത്തുനിന്നും അമ്മൂ്യുചെ െറ്റുെക്ചള 
വരുത്ി. ദയവുചെയ്് അമ്മൂ്ക്് പറയകാനുള്ളതു 
പകൾക്ണചെന്ന് ഞകാൻ അച്ഛപനകാെ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 
ഐസിയുവിൽനിന്ന് രക്ഷിക്ണം എന്നകാണ് അച്ഛ
പനകാെ് അമ്മൂ് പറഞ്ത്. ഐസിയുവിചറെ െയൂബ് 
ബന്നങ്ങളിൽനിന്ന് അമ്മു്ചയ പെകാെിപ്പിക്കാൻ 
ഒടവിൽ അച്ഛൻ സ്തിച്ചു. അങ്ങചന അമ്മൂ് 
സ്ന്ം വറീട്ിൽ, അപ്പുപ്പപനകാചെകാപ്പം 45 വർഷം കഴി
ച്ചുകൂട്ിയ കിെപ്പുമുറിയിൽ െക്ചളയും, ചകകാച്ചുെക്ളയും 
കണ്ടുചകകാണ്് െരണംവരിച്ചു.
പകാലിയം ഇന്്യയിചല പരിശറീലനം എചന്ന ചെച്ച
ചപ്പട് ഒരു വ്യക്ിയകാക്ിെകാറ്റി. എചറെ പരിശറീലക

അനുഭേം
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പരകാടം ഗുരുക്ന്മകാപരകാടം എനിക്കു നന്ദിയുണ്്. പഡകാ
ക്ടർെകാചര ഹദവചത് പപകാചലയകാണ് പരകാഗികൾ കകാ
ണുന്നത്. നമ്മുചെ മു്ിലിരിക്കുന്ന ഓപരകാ പരകാഗിയും 
ഒരകാളുചെ അച്ഛപനകാ അ്പയകാ അപ്പൂപ്പപനകാ ആവകാം. 
അവരുചെ മുഖത്് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിചയങ്ിലം വി
െർത്കാനകായകാൽ അതുെതി. നമ്മുചെ എതിപര ഇരി
ക്കുന്നത് നമ്മുചെതചന്ന അച്ഛപനകാ, അ്പയകാ, അപ്പൂ

പ്പപനകാ ആണ് എന്നുകരുതി തറീരുെകാനങ്ങൾ എടക്കാ
നകായകാൽ നമ്മുചെ ദൗത്യം �ലപ്രകാപ്ിയിചലത്ിചയ
ന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.
(പകാലിയം ഇന്്യയിചല ജൂനിയർ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ �ിസിഷ്യനകാണ് പലഖിക. വിവർത്നം: 
പഡകാ എൻ സുന്ദപരശൻ, പവകാളറെിയർ, പകാലിയം 
ഇന്്യ).

പാലിയം ഇന്്യയുചെ വിർെ്ൽ ചരെയിനിംഗ് 
വിഭകാഗം 2022 െകാർച്ചിൽ നൂറകാെത് പരിശറീലന 
പരിപകാെിയുചെ തുെക്ം കുറിച്ചു. പപ്രകാ�ക്റ് 
എപക്കാ, എപക്കാ ഇന്്യ എന്നിവരുചെ പിന്തു
ണപയകാചെ 2017ൽ ആരംഭിച്ച ഓൺഹലൻ പരി
ശറീലന സംരംഭം, ഇപപ്പകാൾ 20 രകാ�്യങ്ങളിലം 
ഇന്്യയിചല എ്കാ സംസ്ഥകാനങ്ങളിലെകായി 
ഏകപദശം 4500 വ്യക്ികളിപലക്് എത്ി
പച്ചർന്നിരിക്കുന്നു. 
പഡകാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും െറ്റ് ആപരകാഗ്യ 
പ്രവർത്കർക്കുമുള്ള ഓൺഹലൻ പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ പരിശറീലനം കൂെകാചത പരകാഗറീ പരി
െകാരകർക്കും, പവകാളറെിയർെകാർക്കും വിവിധ 
പരിപകാെികൾ പകകാവിഡ് കകാലത്് ഓൺഹല
നകായി സംഘെിപ്പിച്ചിരുന്നു. പകകാവിഡ്-19 െികി
ത്യിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ പ്രസക്ി 

പാേിയം ഇന്ത്യയുമെ നൂറാ�മതെ
വിർെ്വൽ മതെയിനിംഗക്

കണക്ിചലടത്്, പകാലി-പകകാവിഡ് പകരളയു
െകായി പെർന്ന് പകാലി-പകകാവിഡ് എപക്കാ എന്ന 
ചരെയിനിംഗ് പരിപകാെിക്കു 2020ൽ തുെക്െിട്ടു.  
ഇപപ്പകാൾ ഓപങ്കാള�ി, പൾെപനകാള�ി തുെങ്ങിയ 
വിഭകാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന പഡകാക്ടർെകാർ
ക്കുപവണ്ി പ്രപത്യക പകാഠ്യപദ്തി തയ്കാറകാക്ി, 
പരിശറീലന പരിപകാെികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ വിദ്യകാഭ്യകാസത്ിനകായുള്ള 
വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യവും, ആപരകാഗ്യപരിപകാ
ലനരംഗത്് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സെന്യിപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുചെ ശ്െങ്ങളും, പരകാഗിക
ളുചെ ആപരകാഗ്യ സംബന്െകായ അനകാവശ്യ കഷ്
പ്പകാടകൾ കുറപയ്ക്കണ്തിചറെ ആവശ്യകതയും കണ
ക്ിചലടത്് വിർെ്ൽ ചരെയിനിംഗ് വിഭകാഗം 
വരുംവർഷങ്ങളിൽ കൂടതൽ ആളുകളിചലത്കാൻ 
ഒരുങ്ങുകയകാണ്.
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േൊര്ത്തകള് േിവശഷങ്ങള്

ചതകാണ്ണൂറ്റിനകാല വയസ്സകായ മുത്തുഅ് 
െറിഞ്ഞുവറീണ് തുെയിചല എല്ലുചപകാ

ട്ി. പ്രകാണപവദനയിൽ നിലവിളിച്ച മുത്തുഅ്ചയ 
അടത് ആശുപത്ിയിൽ ചകകാണ്ടുപപകായി പവദന
യ്ക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചകകാടത്തു. അനങ്ങകാചത കിെ
ക്കുപ്കാൾ പവദന ഒന്ന് ഒതുങ്ങിചയങ്ിലം അനങ്ങു
പ്കാൾ പ്രകാണൻപപകാകും. ചെഡിക്ൽ പകകാപള�ിൽ 
ചകകാണ്ടുപപകാകകാൻ പറഞ്തകാണ്. പചക്ഷ കഷ്ചപ
ടത്തുന്നത് എന്ിന് എന്നുവിെകാരിച്ച് ബന്ധുക്ൾ 
എക് സ് പറ എടത്് തിരിച്ചു വറീട്ിൽ ചകകാണ്ടുവന്നു. 
മുത്തുഅ്യ്ക്കും സെകാധകാനെകായി. കുത്ിചവയ്ിചറെ 
�ലംവിട്പപ്പകാൾ വറീണ്ടും പവദന കഠിനെകായി. അന
ങ്ങിയകാൽ പവദന.
എക് സ് പറയുംചകകാണ്് പെകാളും െരുെകനുംകൂെി പരി
െയമുള്ള ഒരു എല്ലുപരകാഗ വിദഗ്ധചന കണ്ടു. അപദേ
ൈവും പറഞ്ഞുവപത്, 'ഇത്യും വയസകായിപ്. ഇനി 
കഷ്ചപ്പടപത്ണ്. ഓപ്പപറഷൻ ഒചക് പവചണ്ന്നു 
വയ്ക്കകാം. വറീട്ിൽതചന്ന കിെന്നുചകകാള്ളചട്.'
'�ിസിപയകാചതറകാപ്പിപയകാ െപറ്റകാ ചെയ്പണകാ 
പഡകാക്ടചറ?' െകൾ പെകാദിച്ചു.
'എ്് സകാവകകാശം ഉണങ്ങിവരചട്, അപപ്പകാപഴക്കും 
�ിസിപയകാചതറകാപ്പി ചെയ്കാം,' പഡകാക്ടർ പറഞ്ഞു.
അന്നുതുെങ്ങി, പവദനയിൽ സഞ്ചരിച്ചു െരണത്ിപല
ക്കുള്ള മുത്തുഅ്യുചെ വളചര സകാവകകാശെകായ യകാത്. 
പഡകാക്ടർ പറഞ്ഞുചകകാടത്ിട്ി്; സ്ന്ം അറിവ് ഉപ
പയകാഗിച്ച് െകൾ ശയ്കാവ്രണം വരകാതിരിക്കാൻ ശ്െിച്ചു
തുെങ്ങി. രണ്ടുെണിക്കൂർ കൂടപ്കാൾ െരിച്ചു കിെത്തും. 
ഓപരകാ െരിക്ലിനും പ്രകാണപവദന. മുത്തുഅ് അല
റിവിളിക്കും.
ആപരകാ പറഞ്ഞുചകകാടത്തനുസരിച്ച് െരുെകൻ പകാ
ലിപയറ്റിവ് ചകയർ വിദഗ്ദ്ധചര കണ്ടു.

അവ്രരിപ്ികുനെ്രക് വികി

ഇത്രയും 
വയസ്ായിലേലേ?

അവർ വന്നുപറഞ്ത്, പചക്ഷ, 'ഇത്യും വയസ്സകാ
യിപ്' എന്നകായിരുന്നി്. അവർ വരുംവരകായ്കകൾ 
കുടംബവുെകായി െർച്ചചെയ്തു. മുത്തുഅ്യ്ക്കു െർച്ചയിൽ 
പചങ്ടക്കാനുള്ള െകാനസികകാവസ്ഥയകായിരുന്നി്.
'ഓപ്പപറഷൻ ചെയ്കാൽ അപകെ സകാധ്യതയുണ്്. 
ഇത്യും പ്രകായവും പനരചത് തചന്നയുള്ള രക്സ
്ർദേവും ചെറിയ അളവിലള്ള പ്രപെൈവും ഓപരകാ 
അപകെം കകാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്്. എങ്ിലം ശസ്ത്രക്രിയചയ 
അതി�റീവിക്കുകയും ഉെചനതചന്ന �ിസിപയകാചത
റകാപ്പി ചകകാടക്കുകയും ചെയ്കാൽ വറീണ്ടും നെക്കാനകാ
പയക്കും.'
'വറീണ്ടും നെക്കാപനകാ? എന്നിട്ടു വറീണിട്ടു െപറ്റ എല്ലു 
ചപകാട്കാപനകാ?' െരുെകൻ പെകാദിച്ചു.
'മുത്തുഅ്യ്ക്ക് െകാത്െ്, നമുക്കാർക്കാചണങ്ിലം 
നെക്കാൻ പറ്റുചെങ്ിൽ അതിൽ കുറച്ച് എചന്
ങ്ിലം സ്റീകകാര്യെകാകുപെകാ? വറീണ്ടും വറീഴകാൻ സകാധ്യ
തയുള്ളതുചകകാണ്് അചതകാഴിവകാക്കാനുള്ള ശ്െങ്ങൾ 
പനകാക്കാം. ഒരു പവകാക്ർ തുെക്ത്ിൽ. പിചന്ന പി
െിച്ചുനെക്കാൻ ഒരു ഹകവരി. ഇത്ചയകാചക് ചെയ്് 
വറീഴ്ച ഒഴിവകാക്കാൻ ശ്െിക്കാം. പറ്റുന്നത്കകാലം നെ
ക്കാൻ ആകുെപ്കാ.'
'അത്, അ്യ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ പവചണ്ന്നുവച്ചകാൽ ഈ 
കിെക്യിൽ വളചരകകാലം കിെന്ന് പവദനിച്ചു െരണം 
സംഭവിക്കാനകാണ് സകാധ്യത. എല്ലു െിലപപ്പകാൾ കൂെി
പച്ചർപന്നക്കും. പചക്ഷ അതിനു െകാസങ്ങൾ എടക്കും. 
ഈ പ്രകായത്ിൽ അത്യും െകാസം ശരറീരത്ിചറെ 
പപശികൾ ഉപപയകാഗിക്കാചത കിെന്നകാൽ വറീണ്ടും 
നെക്കാൻ ശക്ികിട്കാൻ സകാധ്യതയി്.'
തത്ക്കാലം പവദനയ്ക്കു െരുന്ന് ചകകാടത്് പകാലിപയറ്ററീ
വുകകാർ പപകായി.
രണ്ടു ദിവസത്ിനുപശഷം കുടംബം തറീരുെകാനെറിയി
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ച്ചു, ശസ്ത്രക്രിയ പവണ്. അ് സ്തിക്കുന്നി്. െകാത്
െ് കുട്ികളുചെ പരറീക്ഷയും വരുന്നു.
െർച്ച അവിചെ തറീരുന്നു. മുത്തുഅ്യുചെ നരകയകാതന 
തുെരുന്നു. കുടംബത്ിന് തകാങ്ങകാവുന്നതിലം അല്പം 
അധികെകാചണങ്ിലം ഒരു �റീസ് ചകകാടത്കാൽ �ി
സിപയകാചതറകാപ്പിസ്റ്റ് വരും. ആ �ിസിപയകാചതറകാപ്പി
യുചെ ഉപദേശം എചന്ന്ന് ആരും വ്യക്െകാക്ിയിട്ി്. 
അപദേൈം വരുന്നത് കകാണുപ്കാപഴ മുത്തുഅ് നിലവിളി 
തുെങ്ങും. എചന്ന ചകകാ്പ്, എചന്ന ചകകാ്പ് എന്ന്. 
പചക്ഷ, എന്നകാലം �ിസിപയകാചതറകാപ്പി നെക്കും.
ഇെക്ിെയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറും തൂ

ക്ിപ്പിെിച്ചു ചെല്ലും. പവദനയ്ക്ക് അല്പചെകാചക് െരുന്ന് 
ചകകാടക്കും. ഓപരകാ പ്രകാവശ്യവും സ്ഥിതിയും ദുരിതവും 
വർദ്ിക്കുന്നതുകണ്് നിസ്സൈകായരകായി തിരിച്ചു
പപകാരും.
സൗ�ന്യെകായി കിട്ടുന്നതു ചകകാണ്കാപണകാ പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിന് അല്പം വിലകുറവ്?
മുത്തുഅ് െരിച്ചപപ്പകാൾ എ്കാവർക്കും ആശ്കാസ
െകായി. ഹദവവും സപന്കാഷിച്ചുകകാണും.
എന്കായകാലം വയസ്സകായിപ്, അച്? കുറച്ചു കഷ്ചപ്പ
പട്കാചട്. അ്്; കുറച്ചധികംകകാലം നരകിപച്ചകാചട്.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന �രുതലും ദേേുമമല്ലാം 
േിങ്ങളറുമരേ ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ

അർബുദമതെതെുെർനെക് കെുതെ ലവദനയും ഒറ്റമപ്െേും അനുഭവികുനെവർ, എയ്ക് സക് ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
ലപാമേ ദീർഘകാേം പരിെരണം ആവശ്യ�ുള്ളവർ, വൃകലരാഗികൾ എനെിവർകക് ലവദനയിൽ നിനെും ആശ്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിെരണം എനെിവ േഭ്യ�ാകുകയാണു േക്്യം. ്രിരുവനന്തപുരം മ�്ികൽ ലകാലളജക്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസക്.എ.െി എനെിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെതെിയും കിെതെിച്ികിത്ാ വിഭാഗതെിൽ  ലരാഗികമള അഡ�ിറ്റു മെയും 
വീെുകളിമേതെിയും സാന്ത്വന പരിെരണം നൽകുനെു. പാേിയം ഇന്ത്യയുമെ ഓഫീസിമറെ നിശ്ി്രി െുറ്റളവിേുള്ള 
പതെിേധികം േിങ്ക് മസറെറുകളു�ായി സാന്ത്വനപരിെരണം ബന്ധമപ്െുതെിയിരികുനെു.
ലരാഗികളുമെ കുട്ികൾകു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ലരാഗികൾകു പുനരധിവാസം, നിർധന കുെുംബതെിനു 
�ാസംല്രാറും ഫുഡകിറ്റക് വി്രരണം, ല്ാക്ടർ�ാർകും ലനഴക് സു�ാർകും സനെദ്ധ തപവർതെർകും സാന്ത്വന 
പരിെരണ പരിശീേനം, കാേിനക് െേനലശഷി നഷ്ടമപ്ട്വർകക് സാ�ൂഹ്യ നീ്രി വകുപ്ിമറെ സഹകരണലതൊമെ 
ഹാഫക് ലവ ലഹാം, ഉറ്റവമര നഷ്ടമപ്ട്വരുമെ കൂട്ായ� (ഉണർവ്ക്) ്രുെങ്ങി തപവർതെനങ്ങൾ നിരവധിയാണക്. 
എേലോ ലസവനങ്ങളും സൗജന്യ�ാണക്. ഉദാര�നസക് കരുമെയും �നുഷ്യസക് ലനഹികളുമെയും സംഭാവനകളിോണക് 
പാേിയം ഇന്ത്യ നിേനിൽകുനെ്രക്. 

2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ
തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി ്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

പാേിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മ�ലമ്മാറിയൽ ലഹാസ്ിറ്റൽ ബിൽ്ിംഗക് , 
ഈഞ്ചകൽ - ലകാവളം കഹലവ, പരുതെികുഴി, �ണകാെക് പി.ഒ., ്രിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

�ംഭാവേ�ള്ക്്  80 G(s) IV ്പ�ാരം ആദാേ േി�ുതി ഇളവ്. 

നിങ്ങൾ നൽകുനെ ഒരു ്രുകയും ഞങ്ങൾകക് മെറു്രേലേ. നിങ്ങൾ വിലശഷാവസരങ്ങളിൽ 
മെേവിെുനെ ്രുകയിൽ മെറിമയാരംശം ലരാഗികളുമെ ലവദനയകറ്റാൻ �ാറ്റി വയ്കു. 

മെകുകൾ PALLIUM INDIA യുമെ ലപരിൽ നൽകുക.
ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്

ഇന്ത്യയിൽ:  എസക്.ബി.ഐ., പട്ം (ലകാ്ക് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിലദശതെുനിനെക്:
  എസക്.ബി.ഐ., ്ൽഹി (ലകാ്ക് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികു്രിയിൽ ഇളവു േഭികുനെ്രിനായി, സംഭാവനകലളാമൊപ്ം PAN നമ്പറും വിോസവും  

നിർബന്ധ�ാണക് (10B, ഇൻകം ൊകക് സക് ആക്റ്റക്). അ്രിനാൽ പാേിയം ഇന്ത്യയ്കു സംഭാവന  
നൽകുനെവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂെി ഞങ്ങൾകക് അയച്ു്രരാനലപക്.



18 klbm{X  sabv 2022

ഈ അടത്കകാലത്്, വിലപിെിച്ച ച�റെനിൽ 
അധികെകായി ഉപപയകാഗിക്ചപ്പടന്നുണ്്. 

ഇപതപ്പറ്റി ഈ പംക്ിയിൽ മുൻപും എഴുതിയിട്ടുള്ള
തകാചണങ്ിലം അതുചകകാണ്ടുണ്കാകുന്ന പ്രശ് നങ്ങൾ 
കൂടതലകായി കകാണുന്നതുചകകാണ്് വറീണ്ടും എഴുതുന്നു.
പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെനയുചെ പവദന െികിത്ിക്കാ
നുള്ള പകകാണിപ്പെിയിൽ (ladder) മൂന്നകാംപെിയിൽ 
മൂന്ന് െരുന്നുകപള നമ്മുചെ നകാട്ിൽ ലഭ്യെകായിട്ടുള്ളു.
1.  പെകാർ�ിൻ (ലളിതം, വിലകുറഞ്ത്.)
2.  ചെഥപഡകാൺ (ഇതും വിലകുറഞ്തകാണ്. പപക്ഷ, 

ഉപപയകാഗിക്കാൻ പെകാർ�ിചനക്കാളും അല്പംകൂെി 
പഠിക്ണം. വളചര ബുദ്ിമുട്ടുള്ള കകാര്യചെകാന്നുെ്. 
ഒരു െണിക്കൂർ ചെനചക്ട്കാൽ െനസ്സിലകാക്കാനുള്ള 
കകാര്യങ്ങചളയുള്ളു.)

മഫറെനിൽ
3.  ച�റെനിൽ (ഇത് ഗുളിക രൂപത്ിപലകാ ദ്കാവക 

രൂപത്ിപലകാ വകായിൽകൂെി കഴിച്ചകാൽ പ്രപയകാ
�നചപ്പെി് എന്നുള്ളതുചകകാണ്് കുത്ിവയ്കായി
പട്കാ അച്ങ്ിൽ ചതകാലിപ്പുറചത്കാട്ിക്കുന്ന 'പകാച്ച്' 
ആയിപട്കാ ആണ് നൽകചപ്പടന്നത്.)

ഇന്ന് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ വിദഗ്ധചരകാഴിച്ച് െറ്റു 
പഡകാക്ടർെകാർ, പ്രപത്യകിച്ചും കകാൻസർ വിദഗ്ധർ, 
ഏറ്റവും കൂടതൽ ഉപപയകാഗിച്ചു കകാണചപ്പടന്നത് ഇതകാ
ചണന്നു പതകാന്നുന്നു. പെകാർ�ിചനക്കാളും ച�റെനിൽ 
പകാച്ചിന് ഏതകാണ്് 250 ഇരട്ി വില കൂടതലകാണ്. 
ദരിദ് കുടംബങ്ങൾ ഈ െരുന്നുചകകാണ്് നശിക്കുന്നത് 
ഞങ്ങൾ എത്പയകാ കണ്ിട്ടുണ്്!
എന്നകാലം അതിനുെില പ്രപയകാ�നങ്ങളുമുണ്്. 
ദിവസം പലപ്രകാവശ്യം ഗുളിക കഴിക്കാൻ ഇഷ്െി്കാ

ശു്ടശരൂഷകരുപ്ര ്ടശദ്ധയ്ക്
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അതുചകകാണ്്, സൂക്ഷിപക്ണ് കകാര്യങ്ങൾ:
1. പവദനയുചെ െികിത് തുെങ്ങകാൻ പവണ്ി ച�

റെനിൽ പകാച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അഭിലഷണറീയെ്.
2.  പെകാർ�ിൻ തുെങ്ങി പരകാഗിയുചെ ആവശ്യത്ിന് 

എത്ചയന്നു െനസിലകാക്ി അതിനനുസരിച്ചുള്ള 
പഡകാസിചല ച�റെനിൽ ഉപപയകാഗിക്കുകയകാണ് 
ന്ത്. പചക്ഷ ശ്ദ്ിക്ണം; ഇെയ്ക്കു പവദനയുചെ 
പതകാത് കുറയുകപയകാ കൂടകപയകാ ചെയ്കാൽ ച�
റെനിൽ െകാറ്റി വറീണ്ടും പെകാർ�ിനിപലയ്ക്കു പപകാപക
ണ്ിവരും.

ചഗ്രയ്റ്റർ െകാചഞ്ചസ്റ്റർ ആന്ഡ് ചെഷയർ കകാൻസർ 
ചനറ്റ് വർക്് പ്രസിദ്ികരിച്ച സൂെിക ഇവിചെ ചകകാ
ടക്കുന്നു. പെകാർ�ിൻ കഴിക്കുന്നവർക്് എത്പഡകാസ് 
ച�റെനിലകാണ് ചകകാടപക്ണ്ത് എന്ന് ഈ പട്ി
കയിൽ കകാണകാം.
തകാചഴപ്പറയുന്നതു കൂെകാചത, നമ്മുചെ നകാട്ിൽ ച�
റെനിൽ 12.5 ഹെപക്രകാഗ്രകാം/െണിക്കൂർ പകാച്ചുകൾ ലഭ്യ
െകാണ്. പെകാർ�ിചറെ പഡകാസ് ഒരു ദിവസത്ിൽ 30 
െി്ിഗ്രകാം െകാത്ം കഴിക്കുന്നവർക്് അതകായിരിക്കും 
അഭികകാെ്യം.

ത്വർക്് ഇത് ചതകാലിപ്പുറത്തു വച്ചകാൽ മൂന്നുദിവസ
പത്ക്് പ്രവർത്ിക്കും. മൂന്നകാംദിവസം അചതടത്തു
െകാറ്റി പവപറചയകാരു പകാച്ച് വയ്ക്കണം. പരകാഗിക്് ആവ
ശ്യമുള്ള പഡകാസിലകാണ് നൽകചപ്പടന്നത്. പകാർശ്
�ലങ്ങൾ പെകാർ�ിനുെകായി തകാരതെ്യചപ്പടത്ിയകാൽ 
കുറവ്.
പരിെിതികൾ തകാചഴ പറയുന്നവയകാണ്.
ഇന്ന് ഒരു ച�റെനിൽ പകാച്ച് ത്ക്ിചലകാട്ിച്ചകാൽ 
നകാചളപയ അതിചറെ �ലം പരിപൂർണ്െകാവൂ. 24 െണി
ക്കൂറിൽ ഏതകാണ്് 60 െി്ിഗ്രകാം പെകാർ�ിൻ, ഗുളിക 
രൂപത്ിൽ കഴിക്കുന്നവർക്് '25 ഹെപക്രകാ ഗ്രകാം/ 
െണിക്കൂർ' പകാച്ച് ആണ് സകാധകാരണ പവണ്ിവരിക.
സകാധകാരണ എന്നുപറഞ്ത് െനഃപൂർവ്വെകാണ്. 
എപപ്പകാഴും അങ്ങചനയകാകണചെന്നി്. പെകാർ�ിപനകാ 
ചെഥപഡകാപണകാപപകാചല പഡകാസ് തിട്ചപ്പടത്ി ചകകാ
ടക്കാൻ എളുപ്പെ്. പകാച്ച് മുറിച്ചു വയ്ക്കകാനകാവി്. മുറി
ച്ചുകഴിഞ്കാൽ അതിചറെ �ലംപപകാകും. അപപ്പകാൾ 
വയ്ക്കുന്ന പകാച്ച് െിലപപ്പകാൾ ആവശ്യത്ിൽ കുറഞ്്, 
പവദന മുഴുവൻ െകാറിയി് എന്നുവരകാം. െറിച്ച്, ആവ
ശ്യപത്ക്കാൾ കൂെിപപ്പകായകാൽ പരകാഗി െയക്ത്ിലകാ
കയും പിച്ചും പപയും പറയുകയും ഒചക് സംഭവിക്കാം.

'ത്ലാക ത്സ്റ്റാ�ി കറ്റലിം�ക് ദിന''ത്തോ�നുബന്ിച്ക് മാർച്ക് 23നക് വവകുത്ന്രം ഇന്്യൻ അത്സാസിത്യഷൻ ഓഫക് 
പാലിത്യറ്റീവക് കകയറം (ഐ.എ.പി.സി) പാലിയം ഇന്്യയം വകത്കാർതേക് കവബിനാർ സംഘ�ിപ്ിച്ചു. പാലിയം 
ഇന്്യയികല സ്മൃതി �ാണ ത്നതൃത്ം നൽകിയ പരിപാ�ിയിൽ ത്�ാ സുഷ്മ ഭ�ക് നാ�ർ, ത്�ാ. ത്യാത്�ഷക് ക�യിൻ, 
ത്�ാൻ മാർസ്റ്റൺ, ത്�ാ. ഫ്ാങ്ക് കരെന്ൻ, ത്�ാ. വിദ്യ വിശ്നാഥക്, ചിന്നാ ത്�ാപിനാഥക് എന്ിവർ തങ്ങളുക� 
�ീവിതതേിൽ നിന്നുള്ള കഥകൾ പങ്കുവച്ചു. ത്രാ�മുള്ള ഒരു ശരീരമല അതുൾകക്ാള്ളുന് മനുഷ്യ�ീവകനയാണക് 
കാണുകയം ചികിത്ിക്കയം കചത്യേണ്ടതക് എന്ക് ഏവകരയം ഓർമ്മകപ്ടുത്തുകയായിരുന്നു പരിപാ�ിയക� ലക്്യം. 
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�ി. ബാലചന്ദ്രൻ

വിചട്കാഴിയകാത് പരകാഗപറീ  ഡയകാൽ ആശുപത്ി
കളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂെകാൻ വിധിക്ചപ്പട് ബകാ

ല്യെകായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ശ്റീപദവിയുപെത്. അമ്മൂ്യു
ചെയും അച്ഛചറെയും െികിത്കാ പവളയിചല കൂട്ിരിപ്പു
കകാരിയും, സ്യം നയുപെകാണിയ ബകാധിതയകായപപ്പകാൾ 
പരകാഗിയകായും ദറീർഘകകാലം ആശുപത്ിയിലകായിരു
ന്നു. പഡകാക്ടർെകാരുചെയും, നഴ്സുെകാരുപെയും പസവനതല്പ
രതയും കരുതലം അടത്റിഞ് ശ്റീപദവിക്് അവ
രിചലകാരകാളകായി െകാറകാനുള്ള പെകാൈം കുട്ിക്കാലത്തുത
ചന്നയുണ്കായിരുന്നു. കിെപ്പുപരകാഗിയകായ അമ്മൂ്ചയ 
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലം, വറീട്ിചല പരിെിതെകായ ചുറ്റു
പകാെിൽ വൃത്ിയകായി പരിപകാലിക്കുന്നതിലം അ് പു
ലർത്ിയ ശ്ദ് ഭകാവിയിൽ കുറഞ്പക്ഷം ഒരു നഴ് 
എങ്ിലം ആയിത്റീരണം എന്ന് നിശ്യിച്ചുറപ്പിച്ചി
രുന്നു. അങ്ങചന, പില്കകാലത്തു പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
ഒരു നഴകായി എത്ിപച്ചർന്ന വഴികൾ ശ്റീപദവി ഇപ്ര
കകാരം ഓർചത്ടക്കുന്നു:
'എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്സ് ട പരറീക്ഷകളിൽ 
െികവ് പുലർത്ിചയങ്ിലം വറീട്ിചല ചുറ്റുപകാടകൾ
മൂലം നഴ് സിംഗ് പ്രപവശനപരറീക്ഷക്് പവണ്ടുന്ന 
തയ്കാചറടപ്പ് നെത്കാപനകാ, റകാങ്് ലിസ്റ്റിൽ മുൻനി
രയിചലത്കാപനകാ കഴിഞ്ി്. അതിനകാൽ ചകെി
സ്ടി ഐച്ഛിക വിഷയെകാചയടത്് യൂണിപവഴ് സിറ്റി 
പകകാപള�ിൽ ഡിഗ്രിക്കുപെർന്നു. നമ്മുചെ തറീവ്രെകായ 
അഭിലകാഷങ്ങൾ പകാഴകായിപപ്പകാകകാറിച്ന്നു പലരും 
പറയകാറുണ്്. എചറെ �റീവിതത്ിലം അതുതചന്ന 
സംഭവിച്ചു. ഡിഗ്രിക്് പെർന്ന് ഒരുവർഷം കഴിഞ്
പപ്പകാൾ ബംഗളൂരിചല ഒരു പകകാപള�ിൽ കുറഞ്
�റീസിൽ നഴ് സിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം വന്നു
പെർന്നു. െചറ്റകാന്നും ആപലകാെിക്കാചത ഉെചനതചന്ന 
അവിചെ പെർന്നു.
തിരുവനന്പുരം �ി്യിചല വകാഴിച്ചലിലകാണ് ഞകാൻ 

�നിച്ചത്. അച്ഛന് ഒരു ചെറിയ കച്ചവെമുണ്കായി
രുന്നു. കുടംബംപുലർത്കാനുള്ള വരുെകാനചെകാന്നും 
അതിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നി്. അതിനകാൽ 2003ൽ 
ഞങ്ങൾ െലയിൻകറീഴിചല ഒരു വകാെകവറീട്ിപലക്കു തകാ
െസംെകാറ്റി. കുടംബം പുലർത്കാൻ ഗൾ�ിലം ഗു�റകാ
ത്ിലം അച്ഛൻ ഭകാഗ്യപരറീക്ഷണം നെത്ിചയങ്ിലം 
അചതകാന്നും �ലവത്കായി്. ആ സകാൈെര്യത്ിൽ, 
കഷ്പ്പകാടകൾ ഏചറസൈിച്ചും, കഠിനകാദ്്കാനം ചെയ്തു
െകാണ് എചറെ വിദ്യകാഭകാസത്ിനുള്ള തുക അ് സ്
രുക്കൂട്ിയത്. നഴ് സിംഗ് പകകാഴ് സ് പൂർത്ിയകാക്ിയ
പതകാചെ ഒരു പ�കാലിക്കുപവണ്ിയുള്ള എചറെ പരക്ം
പകാച്ചിൽ തുെങ്ങി. വറീട്ിചല അവസ്ഥ അത്പത്കാളം 
പരിതകാപകരെകായിരുന്നു. ഇതിനിചെ, കുട്ികൾക്് െയൂ
ഷചനടത്തിലചെ ലഭിച്ചിരുന്ന ചെറിയ തുകയകായി
രുന്നു ഏകവരുെകാനം.
നഴ് സിംഗ് സർട്ി�ിക്റ്റുെകായി പല ആശുപത്ിക

അഭി�ാനലതൊമെ 
സിസ്റ്റർ തശീലദവി
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ളിലം കയറിയിറങ്ങിചയങ്ിലം �ലം നിരകാശകാ�
നകെകായിരുന്നു. കുട്ിക്കാലത്തു നയുപെകാണിയ ബകാ
ധിച്ചപപ്പകാഴും അതിനുപശഷവും എനിക്് സൗ�ന്യ
െികിത് നല്ിയത് കകാട്കാക്െയിചല ഒരു ചെറിയ 
ക്ിനിക് നെത്ിയിരുന്ന പഡകാ. ചസബകാസ്റ്റ്യനകാ
യിരുന്നു. കുടംബത്ിചറെ ചുറ്റുപകാടകൾ അറിയകാെകാ
യിരുന്നതിലകാവകാം അപദേൈം അപ്രകകാരം ഒരു കരു
ണകകാട്ിയത്. വറീണ്ടും ഞകാൻ അപദേൈചത് ശര
ണംപ്രകാപിച്ചു. ശരിക്കും ഒരു നഴ് സിചറെ പസവനം 
ആ ചെറിയ ക്ിനിക്ിൽ ആവശ്യെി്കാതിരുന്നിട്ടും 
അപദേൈം എചന്ന ഹകവിട്ി്. ഒരു െികച്ച ആശു
പത്ിയിൽ പ�കാലി കിട്ടുന്നതുവചര അവിചെ പ�കാലി
ചെയ്കാനുള്ള അവസരം നല്ി. ക്ിനിക്ിചറെ വരുെകാ
നത്ിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തുകയും പ്രതിെകാസപവത
നെകായി നല്ി. അപദേൈം കനിഞ്ഞു നല്ിയ ആദ്യശ
്ളം അ്ചയ ഏല്പിച്ച ധന്യമുഹൂർത്ം ഇപപ്പകാഴും 
കൃതജ്തപയകാചെ ഓർക്കുന്നു. കകാരണം അത്െകാ
ത്ം കഷ്പ്പകാടകൾ സൈിച്ചകാണ് കുഞ്ഞുനകാൾ മുത
പലയുള്ള എചറെ ആഗ്രൈം അ് സ�ലെകാക്ിയത്. 
അഭയം നല്ിയ പഡകാക്ടചറ കൂടതൽകകാലം ബുദ്ിമുട്ി
ക്കുന്നത് ശരിയ്കാചയന്നു എനിക്റിയകാെകായിരുന്നു. 
അതിനകാൽ പ�കാലിക്കായുള്ള അപന്ഷണം തുെർന്നു
ചകകാപണ്യിരുന്നു.''
പട്ം എസ്.യു.റ്റി ആശുപത്ിപയകാെനുബന്ിച്ചു പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന പകാലിയം ഇന്്യയിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റി
ചറെ ഒഴിവുചണ്ന്ന് ഒരു സുഹൃത്് മുപഖന ശ്റീപദവി 
അറിയകാനിെയകായി. അടത്ദിവസംതചന്ന പട്ചത് 
പകാലിയം ഇന്്യ ഓ�റീസിചലത്ി. സി.ഇ.ഒ സ�ി 
പ�കാർ�ിചന കണ്ടു. നഴ് സിംഗ് ബിരുദധകാരിയകായ ശ്റീ
പദവിക്് ആ പയകാഗ്യതക്നുസരിച്ചുള്ള തസ്തികയിൽ 
നിയെനം നല്കാൻ കഴിയകാചത വിഷെിച്ച അപദേൈം, 
തകാെസിയകാചത അവിചെ നഴ് സിചറെ തസ്തികയിൽ 
ഒഴിവുവരുന്നുചണ്ന്നും തറീർച്ചയകായും ആ തസ്തികയി
പലക്് പരിഗണിക്കാചെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. ശ്റീപദവി
യുചെ �റീവിതസകാൈെര്യം െനസ്സിലകാക്ിയ അപദേൈം 
കുപറദിവസങ്ങൾക്കുപശഷം, ശ്റീപദവിചയ ബന്ചപ്പ
ടകയും പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പ�കാലിയിൽ പ്രപവശി
ക്കാചെന്ന് അറിയിക്കുകയുംചെയ്തു.
''അങ്ങചന, കരുണകാനിധിയകായ, കകാട്കാക്െയിചല 
പഡകാക്ടറുചെ ആശറീർവകാദപത്കാചെ, 2013 െകാർച്ച് 
ഒന്നകാംതറീയതി ഞകാൻ പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
നഴ് സകായി പ�കാലിയിൽപ്രപവശിച്ചു. നഴ് സിംഗ് സി
ലബസ്സിൽ സകാന്്നപരിെരണം സംബന്ിച്ച് െില 
പരകാെർശങ്ങൾ കണ്ിട്ടുള്ളത്കാചത, അതുസംബ
ന്ിച്ച യകാചതകാരു ധകാരണയുെി്കാചതയകാണ് ഞകാൻ 
പ�കാലിയിൽ പ്രപവശിച്ചത്. സിസ്റ്റർ രകാഖി ഉൾചപ്പ
ചെയുള്ള, പകാലിയംഇന്്യയിചല സൈപ്രവർത്കർ 
എചറെ കൃത്യനിർവ്വൈണത്ിനുള്ള പിന്തുണയും െകാർ
ഗ്ഗനിർപദശങ്ങളും നൽകി, അവരിചലകാരകാളകായി, വകാ

ത്ല്യപത്കാചെ എചന്ന പരിഗണിച്ചുചവന്നത് ഇന്നും 
ഞകാൻ നന്ദിപയകാചെ ഓർക്കുന്നു. രണ്ടുെകാസം കഴിഞ്
പപ്പകാപഴക്കും ഒരു നഴ് ചസന്ന നിലയിൽ സ്തന്ത്രെകായി 
പ�കാലികൾ ചെയ്കാൻതുെങ്ങി.
മൂന്നകാംദിവസചത് ഹനറ്റ് ഡയൂട്ിക്ിചെ, അഡ്ിറ്റകാ
യിരുന്ന പരകാഗിയകായ ഒര്യുചെ ചപചട്ന്നുള്ള െര
ണത്ിനു സകാക്ഷ്യം വൈിപക്ണ്ിവന്നു. ഗുരുതരകാ
വസ്ഥയിലകായിരുന്ന അവർ ശ്കാസചെടക്കാൻ പ്രയകാ
സചപ്പട്പപ്പകാൾ, ഡയൂട്ി പഡകാക്ടറുചെ നിർപദേശപ്രകകാരം 
ഞകാൻ കുത്ിവയ്്പു നെത്ിയതിനുപിന്നകാചല ആ 
അ് െരണെെഞ്ഞു. അത് എന്നിലണ്കാക്ിയ പഷകാ
ക്ിൽനിന്ന് മുക്യകാകുന്നത്, അ്യുചെ കൂട്ിരിപ്പു
കകാരിയകായ െകളുചെ, ''നറീ എചറെ അ്ചയ ചകകാന്നു
കളഞ്പ്കാ''ചയന്ന ആപക്രകാശം പകട്ടുചകകാണ്കാണ്. 
െരുന്നുകപളകാെ് പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന ആ അ്യുചെ 
െരണം ആസന്നെകായിരുന്നുചവന്നും, എചറെ കുത്ിവ
യ്്പിചനതുെർന്ന് സംഭവിച്ചത്കാചയന്നും പഡകാക്ടറും 
സറീനിയർ സൈപ്രവർത്കരും പബകാദ്്യചപ്പടത്ിയ
പപ്പകാഴകാണ് ആ ചഞട്ലിൽനിന്ന് അല്പചെങ്ിലം പെകാ
െിതയകാകകാൻ കഴിഞ്ത്. എപന്നകാട നറീരസംകകാ
ണിച്ച െകൾക്കും അക്കാര്യം െനസ്സിലകായി.
''ന്ൾ ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർ െികിത്കാക്രെം നി
ശ്യിക്കുപ്കാൾ, പരകാഗിയുചെ ശകാരറീരികകാവസ്ഥചയ
കുറിച്ചും പരകാഗനില സംബന്ിച്ചും െികിത്ചയക്കു
റിച്ചുമുള്ള വസ്തുതകാപരെകായ വിവരങ്ങൾ പരകാഗിചയയും 
ബന്ധുക്ചളയും മുൻകൂട്ി ധരിപ്പിക്കുന്നതും, അവർ 
ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്് വ്യക്െകായ െറുപെി
നൽകുന്നതും നമ്മുചെ കൃത്യനിർവ്വൈണത്ിചറെ ഭകാ
ഗെകാചണന്നു ഞകാൻ അന്നു െനസ്സിലകാക്ി.''
സിസ്റ്റർ ശ്റീപദവി രണ്ടുെക്ളുചെ അ്യകാണ്. 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയര് അസി
സ്റ്ററെകായ അഭിലകാഷകാണ് �റീവിതപങ്കാളി. അ് 
ഇപപ്പകാൾ ഹൃദയസംബന്െകായ അസുഖം ബകാധിച്ച് 
തുെർെികിത്യിലകാണ്. പകാലിയം ഇന്്യയിചലത്ി 
നഴ് സിചറെ കുപ്പകായെിടപ്കാൾ എ്കാ സ്കകാര്യ ദുഃഖ
ങ്ങളും െറന്നുപപകാകുചെന്ന് ശ്റീപദവി അനുസ്മരിക്കുന്നു.
''നമ്മുചെ പരിെരണത്ിൽ കഴിയുന്ന പരകാഗികളുചെ 
കഥകൾ പകൾക്കുപ്കാൾ നമ്മുചെ കഷ്പ്പകാടകളും ദു
രിതങ്ങളും ഒന്നുെ്കാചയന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്കാകും. മു
ന്നിചലത്തുന്ന പരകാഗികചള സ്പർശിച്ചുചകകാണ്് അവർ
ക്കു പറയകാനുള്ളത് സകാകൂതം പകൾക്കാൻ നകാം തയ്കാ
റകാകുന്ന െകാത്യിൽ അവരുചെ മുഖത്് െിന്നിെറയുന്ന 
സപന്കാഷവും ആശ്കാസവും നമ്മുചെ എ്കാദുഃഖങ്ങളും 
ഇ്കാതകാക്കും. പവണ്ത് പരിഗണന ലഭിക്കാചത, 
പവദന കെിച്ചെർത്ി, പല ആശുപത്ികളിലം 
കയറിയിറങ്ങി, പ്രതറീക്ഷകളസ്തെിച്ച െനപസ്സകാചെ 
പലരും നമ്മുചെ മുന്നിചലത്തുന്നത്, പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിചല വ്യത്യസ്തെകായ പരിെരണ രറീതികളും പ്ര
വർത്കരുചെ ഉള്ളുതുറന്ന ചപരുെകാറ്റവും പക്െകായ 
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കസ്തൂരി ആർ.

ചുക്ിച്ചുളിഞ് ആ ഹകകളിൽ എചറെ �റീവിതം 
ഭദ്െകായിരുന്നു. എത്പയകാ കണ്റീരുറവകൾ 

ഒഴുക്ി തറീർത്ിട്ടും ആ ചവള്ളകാരംകണ്ണുകൾ നിറചയ 
എപന്നകാടള്ള സ് പനൈത്ിചറെയും എചറെ �റീവി
തചെന്ന പ്രതറീക്ഷയുചെയും നിറവിൽ അത് പ്രകകാ
ശിതെകാണ്, ഇപപ്പകാഴും. ആ ചുരുളൻ മുെിയിഴകളും 
ചെലിഞ് ശരറീരവും കകാചച്ചണ്യുചെ ഗന്വും എ്കാം 
എനിക്് പ്രിയചപ്പട്തകാണ്. എ്കായ് പപ്പകാഴും ആ കു
ഴിഞ്ഞുതകാഴ്ന ചവള്ളകാരംകണ്ണുകളിപലക്് ഒന്ന് സൂക്ഷി
ച്ചുപനകാക്ിയകാൽ ഏചതകാരു െനുഷ്യനും പറയകാനകാകും 
ഒരകായുസ്സിചറെ കഥ പറയകാനുചണ്ന്ന്.
ഓപരകാ രകാത്ികളിലം �റീവിതത്ിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്
പ്പകാടകളുചെയും പവദനകളുചെയും �റീവിതത്ിൽ ബകാ
ക്ിയുള്ള പ്രതറീക്ഷകളുചെയും ഒരു ചകട്് ഇറക്ിചവ
ക്കാറുണ്് അ്്. എത്പറഞ്കാലം കരഞ്കാലം 
തറീരകാത് പനകാവുകളുചെ കഥ.
അ്പ്ചെ െനസ്സിന് അൽപം ആശ്കാസം കിട്ി
പക്കാചട് എന്ന് കരുതി പകട്ടു പഴകിയ ആ കഥക
ചള്കാം ഞകാൻ വറീണ്ടും പകട്് കിെക്കാറുണ്്. ഒപ്പം 
െനസ്സിൽ നറീറുന്ന ഒരു െിന്യും കൂചെ കകാണും. 
ഇപതപപകാചല കഥകൾ പറയകാനും ശകാസിക്കാനും 

ഉപപദശിക്കാനും പവചറ 
ആപരകാരും  ഇ്പ്കാ 
എന്ന്. ഓപരകാ നിെിഷവും 
ആ െിന് ഉള്ളുചപകാള്ളി
ക്കുന്നു.
പത്് െെഞ്കാലം 
ചപറ്റ് ആവി് എന്ന 
ചെകാ്് ചതറ്റകാചണന്ന് ചത
ളിയിച്ച സ് പനൈവിസ്മയ
െകാണ് എചറെ അ്്. 
പറക്മുറ്റുന്നതിനുമുപന്ന 
അച്ഛചനയും അ്ചയയും 
നഷ്ചപ്പട് ഞകാൻ അ്പ്ചെ സ് പനൈത്ിചറെ 
ചൂെിൽ വളർന്നു. അപപ്പകാഴും ഇപപ്പകാഴും എചന്ന അത്ഭു
തചപ്പടത്തുന്നത് ഒന്ന് െകാത്ം. ആ സ് പനൈം... നി
ഷ് കളങ്െകായ ആ സ് പനൈം...
ഒരിക്ലം ഉണങ്ങകാത് മുറിവുകൾ ആ െനസ്സിചന പനകാ
വിക്കുപ്കാഴും െനസ്സിൽ കളങ്െി്കാത് സ് പനൈം സൂ
ക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അ്്.
അ്, അ്.
(ഒന്നകാം വർഷ ബി.സി.എ വിദ്യകാർത്ഥിയും പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ കുട്ിക്കൂട്ം, ഉണർവ്വ് എന്നറീ കൂട്കായ്മക
ളിചല സ�റീവ സകാന്നിധ്യവുെകാണ് കസ്തൂരി).

അനുഭേം

അമ്മമ്മ   

സെറീപനവും അവർക്് നൽകുന്ന ആശ്കാസംചകകാ
ണ്ടുതചന്നയകാചണന്ന് അവരുചെ മുഖഭകാവങ്ങളിൽനി
ന്ന് വകായിചച്ചടക്കാം. നമ്മുചെ പരിെരണത്ിലൂചെ 
പവദനയും ശകാരറീരിക ബുദ്ിമുട്ടുകളും കുറഞ്്, വി
െർന്ന െിരിപയകാചെ നിറഞ് െനപസ്സകാചെ അവർ ഡി
സ്െകാർ�് ചെയ്തുപപകാകുപ്കാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്
സംതൃപ്ി നമ്മുചെ �റീവിതം അർത്ഥവത്കായി എന്ന
തിചറെ സൂെനയകാണ്. അപതസെയം, െികിത്ക
ചളകാന്നും പ്രപയകാ�നചപ്പെകാചത �റീവിതത്ിൽ നിന്നു 
വിെപറയുന്നവരുചെയും അവരുചെ ബന്ധുക്ളുചെയും 
ദുഃഖഭകാരം പലപപ്പകാഴും കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയകാറി്. 
പചക്ഷ അവർ �റീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസകാന നിെിഷ

ങ്ങൾവചര, ആവുംവിധം പരിെരിക്കാനും ആശ്കാ
സംനൽകകാനും പരിശ്െിച്ചിട്ടുചണ്ന്ന വിശ്കാസവും, 
അതുനൽകുന്ന കരുത്തുെകാണ് പ്രതിസന്ികൾക്ിെ
യിലം �റീവിതം മുൻപപകാട്ടു ചകകാണ്ടുപപകാകുന്നതിനുള്ള 
ഊർജ്ചെന്നു ഞകാൻ കരുതുന്നു. നമ്മുചെ കുഞ്ഞുപവദ
നകൾപപകാലം പങ്കുവയ്ക്കകാൻ സന്മനസ്സു കകാട്ടുന്ന, അവ
രിചലകാരകാളകായി കരുതുന്ന സുെനസ്സുകപളകാചെകാപ്പം പ്ര
വർത്ിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് എചറെ സൗഭകാ
ഗ്യെകായി കരുതുന്നു. അവപരകാചെകാപ്പം സകാന്്നപരി
െരണത്ിചറെ സപന്ദശവകാൈകയകായി െകാറകാൻ കഴി
ഞ്തിൽ അഭിെകാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു''.
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അക്യ �ി. എം. 

സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കകാലംമുതൽ ഞകാൻ 
എൻ.എസ്.എസിലം 'ഗ്രറീൻ ആർെി' എന്ന 

സംഘെനയിലം പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു. അതുവഴി സമൂ
ൈത്ിൽ പരിസര ശുെിത്ം, പ്കാസ്റ്റിക് നിപരകാധനം  
തുെങ്ങിയവ  എത്െകാത്ം പ്രകാധകാന്യെർൈിക്കുന്നു 
എന്ന് ഞകാൻ െനസ്സിലകാക്ി. ഓൾപഡ�് പൈകാം 
പപകാലള്ള സ്ഥകാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിെ
ചത് അപന്വകാസികൾക്് ആവശ്യെകായ സൈകായ
ങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ിരുന്നു. ഒരുദിവസംപപകാലം മു
െങ്ങകാചത, പപ്രകാഗ്രകാം ഓ�റീസറിചറെ പനതൃത്ത്ിൽ 
ഞങ്ങൾ കുട്ികചള്കാം പെർന്ന് ചുറ്റുപകാടമുള്ള നിർ
ധനരകായ ആളുകൾക്് ഭക്ഷണം ചകകാടത്ിരുന്നു. 
ഞങ്ങൾ ചകകാണ്ടുചകകാടക്കുന്ന ആൈകാരത്ിനകായി 
അവർ കകാത്ിരിക്കും. ചപകാതിപച്ചകാറ് കയ്ിൽകി
ട്ടുപ്കാൾ അവരുചെ മുഖത്് വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരി 
െതി ഞങ്ങളുചെ െനസ്സു നിറയകാൻ. ആ പുഞ്ചിരിക്് 
കകാരണം ഞങ്ങളകാചണന്ന് ഓർക്കുപ്കാൾ ഏപതകാ 
വലിയ കകാര്യം ചെയ്പപകാചല പതകാന്നിയിരുന്നു. സകാ
ന്്ന പരിെരണചത്ക്കുറിച്ചും പകാലിയം ഇന്്യചയ 
കുറിച്ചും ഞകാൻ അന്ന് പകട്ിരുന്നു; പചക്ഷ കൂടതൽ 
അറിയകാൻ കഴിഞ്ിരുന്നി്.
പകകാപള�ിൽ കയറിയപപ്പകാഴകാണ് ഞങ്ങളുചെ 
പപ്രകാഗ്രകാം പകകാർഡിപനറ്റർ വഴി സകാന്്ന പരിെ
രണചത്ക്കുറിച്ച് കൂടതൽ െനസ്സിലകാക്കാൻ കഴി
ഞ്ത്. തുെർന്ന് ഈ വിഷയം സംബന്ിച്ച ക്കാ
സ്സുകളിൽ പചങ്ടത്തു. അപതകാചെ തകാല്പര്യം വർദ്ി
ച്ചു. പപ്രകാഗ്രകാം പകകാർഡിപനറ്റർെകാരകായ ശുഭ െറീച്ചറും 
ആശ െറീച്ചറും വഴി അടത്തുള്ള ഒരു വൃദ്സദനവുെകായി 

ബന്ചപ്പട്ടു. ഞങ്ങൾ കുറ
ച്ചുപപർ അവിചെ പപകായി. 
അ വ ർ  ആ വ ശ ്യച പ്പ
ട്ത് ഒരു ൈറീറ്റർ ആയി
രുന്നു. അത് സകാധിച്ചു 
ചകകാടക്കാൻ ഞങ്ങൾ
ക്് കഴിഞ്ഞു. പകകാവിഡ് 
സെയത്തും ഞങ്ങചള
ചക്കാണ്് ആവുന്ന കകാര്യ
ങ്ങൾ സമൂൈത്ിനുപവ
ണ്ി ചെയ്തു.
പകകാവ ിഡ്  ക കാലത്് 
ദുരിതെനുഭവിക്കുന്നവചര സൈകായിക്കുന്നതിന് 
പകകാപള�ിചല പപ്രകാഗ്രകാം ഓ�റീസറും പവകാളറെിയർ
െകാരും പെർന്ന് പല പദ്തികൾ ആസൂത്ണം ചെ
യ്ിരുന്നു. അതിചലകാന്നകാണ് 'എചറെ പതകാട്ം' എന്ന 
പദ്തി. അതുവഴി ഓപരകാ പവകാളറെിയറും വറീട്ിൽ കൃ
ഷിചെയ് പച്ചക്റികൾ ഒരു കിറ്റ് ആക്ി ചുറ്റുപകാടം 
ദകാരിദ്്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്് നൽകി. തങ്ങചള
ചക്കാണ്് കഴിയുന്നരറീതിയിൽ കുടംബങ്ങചള സൈകാ
യിച്ചു. വറീടകളിൽ വിഷെി്കാത് പച്ചക്റികൾ 
എത്ിച്ചപപ്പകാൾ പലരുചെയും കണ്ണുകൾ നിറയുന്ന
തുകണ്ടു. അവർക്് അചതത്െകാത്ം സൈകായകെകായി
രുന്നു എന്ന് ഞകാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇങ്ങചനയുള്ള 
ഒരുപകാെ്  അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്്. അവരുചെ കഷ്
പ്പകാടകൾ എചന്ന പവദനിപ്പിച്ചുചവങ്ിലം അവ ചെറിയ
പതകാതിചലങ്ിലം പരിൈരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് 
ആശ്കാസം പകർന്നു.
എൻ.എസ്.എസിൽ പെർന്നപതകാചെ എനിക്കുണ്കായ 
െകാറ്റം െറ്റുള്ളവരുചെ പവദന സ്ന്ം പവദനയകാണ് 
എന്നുകരുതി പ്രവർത്ിക്കാൻ സകാധിച്ചു എന്നതകാണ്. 
ഈ സംഘെനയിൽ പ്രവർത്ിച്ച് ഇതുപപകാചലയുള്ള 
ധകാരകാളം ന്കകാര്യങ്ങൾ സമൂൈത്ിനുപവണ്ി തുെർ
ന്നും ചെയ്ണം എന്നകാണ് എചറെ ആഗ്രൈം.
(ന ിറെൺകര എൻ.എസ് .എസ്  വ ിെൻസ് 
പകകാപള�ിചല ബി .എ.  വിദ ്യകാർത്ഥിയകാണ് 
പലഖിക).

ഒരു കകതൊങ്ങക്

സൊെരൂഹ്യ്ട�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും

വീടുകളിൽ വിഷമിലാതേ പച്ക്�ികൾ 
എതേിച്ത്പ്ാൾ പലരുക�യം കണ്ണുകൾ 

നി�യന്തുകണ്ടു. അവർക്ക് അകതത്ര
മാത്രം സഹായകമായിരുന്നു എന്ക് 

ഞാൻ തിരിച്�ിഞ്ഞു. 
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പിശുകക്

�ൊലിയം കണ്ൊ്രി

‘ഒന്നും പറയണ്, ഒരു 
യകാത് പപകായിവന്നപപ്പകാ
പഴക്കും വറീട്ിൽ കള്ളൻ
കയറി. വിലകൂെിയ പൂട്ിട്് 
പൂട്ിപപ്പകായിട്ടും എ്കാം കു
ത്ിത്തുറന്ന് ഒചക്ചകകാ
ണ്ടുപപകായി. എന്കായകാലം 
മുറികൾ തുറന്നിെകാൻ പറ്റി
്പ്കാ. അത്യകാവശ്യത്ി
ചനകാരു പൂട്്. ഇനി കയറി 
ചപകാള ിച്ചകാലം  കുറച്ച് 
കകാശപ് പപകാകൂ. അതകാ 
ലകാഭം!’
ആ നഷ്ത്ിലം ലകാഭം കചണ്ത്തുന്നതിൽ അത്ഭുതം
പതകാന്നി.
ഇനി െചറ്റകാരു കഥ. പിശുക്് അഭിെകാനെകായി കരു
തുന്ന ഒരു സുഹൃത്്. 'പിശുക്ി' എചന്നകാരിക്ൽ 
വിളിച്ചപപ്പകാൾ 'ആ പപരിൽ ഞകാനഭിെകാനിക്കുന്നു' 
എന്ന് പച്ചയകായി പറഞ്ഞു. അവരുചെ അ്കായി
യ് നച്കാരു സ്ത്രറീയകാണ്. എ്കാ വറീടകളിലം െി.വി 
വന്നിട്ി്കാത് കകാലം. ചുറ്റുമുള്ള സകാധകാരണക്കാചര
്കാം അവിചെ െി.വി കകാണകാൻ വരും. സിനിെയുംെ
റ്റും കണ്ിരിക്കുപ്കാൾ ഈ അ് അവർക്് ചകകാ
റിയ്ക്കകാനും കുെിക്കാനുചെകാചക് ചകകാടക്കും. െരുെകൾ
ക്ിചതകാന്നും സൈിയ്ക്കി്. നിത്യം പരകാതിതചന്ന. 
വറീചെകാരു െിനി തിപയറ്ററകാണ്. ആവശ്യെി്കാചത െറ്റു
ള്ളവചര തറീറ്റകാൻ പണം വകാരിപക്കാരി ചെലവഴിയ്ക്കുന്നു. 
ഒരു ദിവസം, ഇവർ ഭർത്കാവുചെകാത്് ഓ�റീസിപല
യ്ക്കു വരുപ്കാൾ ഒരപകെംപറ്റി. ഭകാഗ്യത്ിന് വലിയ 
കുഴപ്പചെകാന്നുംപറ്റിയി്. ശരറീരം ഉരഞ്് കുറച്ചു 
ചതകാലിപപകായി. ആശുപത്ിയിൽ കകാണകാചനത്ി
യപപ്പകാൾ വികസിത മുഖപത്കാചെ അവർ പറഞ്ത് 
എചറെ െനസ്സിലിപപ്പകാഴും ചതളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. 'ഇന്നചല 
പെട്ചറെ കസിൻ വന്നിരുന്നു. എനിക്് വിലകൂെിയ 
ഒരു വകാച്ച് ചകകാണ്ടുത്ന്നു. ഭകാഗ്യം, ഞകാനതിന്ന് ചക
ട്ിയിരുന്നി്. ചകട്ിയിരുചന്നങ്ിൽ അത് െറീത്യകാ
യിപപ്പകാപയചന.' സ്ന്ം ശരറീരത്ിപനക്കാൾ കൂടതൽ 

എസക്. ലളിത 

പിശുക്് ഒരു െകാനസികപരകാഗെകാചണന്ന് െില
പപ്പകാൾപതകാന്നും. പതകാന്നല്, സത്യെകാണ്. 

കലയിലം സകാൈിത്യത്ിലംപപകാലം പിശുക്് 
കകാണകാം. എന്ിപനചറ, അദ്്യകാപനവൃത്ിയിൽ
പപകാലം ഇത് പ്രകെെകാണ്. അറിയകാവുന്നത് അറി
പയണ്തുപപകാചല ശിഷ്യർക്് പറഞ്ഞുചകകാടക്കുന്നതി
ലള്ള പിശുക്്. വകാക്ിലം പനകാക്ിലമുണ്ിത്. പറപയ
ണ്ത് പറപയണ്പപ്പകാൾ പറയണം. അതും െറ്റുള്ളവചര 
പനകാവിക്കാചത. അനുപെകാദിക്കാനും സ് പനൈംപക
രകാനും പിശുക്് കകാപട്ണ്തി്.
പിശുചക്ന്ന് പകൾക്കുപ്കാൾ െനസ്സിപലകാെിചയ
ത്തുക ധനപരെകായ പിശുക്കാണ്. പലരിലം പല
വിധത്ിലകാണത് പ്രകെെകാകുക. സ്�റീവിതം ആർ
ഭകാെെകായി ചകകാണ്കാടപ്കാൾ െകാതകാപിതകാക്ൾപക്കാ 
സപൈകാദരങ്ങൾപക്കാ സൈ�റീവികൾപക്കാപവണ്ി 
നയകാഹപസ ചെലവഴിക്കാത്വർ. അച്ഛപനകാ അ്
യ് പക്കാ സപൈകാദരങ്ങൾപക്കാപപകാലം വകാങ്ങുന്ന വി
പശഷകാവസരങ്ങളിചല സ്കാനങ്ങളിൽപപകാലം െകാ
യംകലർത്തുന്നവർ. വിലകുറഞ് സകാധനങ്ങൾ 
വകാങ്ങി ബ്കാൻഡഡ് കെയുചെ കവർ പശഖരിച്ച് അതി
ലിട്് നൽകുന്നവചര കണ്ിട്ടുണ്്. വിവകാൈത്പലന്ന് 
തിരക്കുള്ള സെയംപനകാക്ി പപകാകണം. അപപ്പകാൾ 
ചകകാടത്കാൽ ആരുചകകാടത് കവറകാചണന്നറിയി
ച്ന്നുപറഞ്് കുറച്ചു തുകയിട്് നൽകുന്നവചര പനരി
ട്റിയകാം. ശൂന്യെകായ കവർ കിട്ിചയന്ന് കല്യകാണംക
ഴിഞ്് െില സുഹൃത്തുക്ൾ പറഞ്ിട്ടുണ്്.
െിലർ സ്ന്ം�റീവിതത്ില പിശുക്് പകാഠെകാക്ി
യവരകാണ്. സ്ന്ംചെലവിൽ ന്ചതകാന്നും വകാങ്ങി 
കഴിയ്ക്കി്; കുെിക്ി്. ആചരചയങ്ിലചെകാചക് 'ഓസി' 
സ്കാദിച്ച് കൂട്ടും.
ഒരിക്ൽ, കൂചെ പ�കാലിചെയ്ിരുന്ന ഒരകാൾ കുപറ വി
ലകുറഞ് പൂട്ടുകൾ ചതരചഞ്ടത്് ഒരു കെയിൽ 
നിലക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്ിലം ലകാഭം കചണ്ത്തു
ന്നയകാൾ. പലതും പറഞ്ിട്് അവസകാനം 'അതകാ 
ലകാഭ'ചെന്ന് കൂട്ിപച്ചർക്കും.
‘സകാചറന്കാ ഇത്യും പൂട്ടുെകായിട്്?’ ചപചട്ന്ന് പെകാദിച്ചു.
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ഒരു ഭൗതികവസ്തുവിചന സ് പനൈിക്കുന്ന അവരുചെ 
മുഖം എങ്ങചന െറക്കാനകാണ്!
എ്കാ െതങ്ങളും െറ്റുള്ളവചര സ് പനൈിക്കാനും ആവ
ശ്യമുള്ളവർക്് ദകാനധർ്ങ്ങൾ ചെയ്യുവകാനുെകാണ് 
പപ്രകാത്കാൈിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പപക്ഷ പലപപ്പകാഴും അെി
തപ്രകാർത്ഥനകളുെകായി നെക്കുന്നവരകാണ് പല കകാര്യ
ങ്ങളിലം െെി കകാണിച്ചുകണ്ിട്ടുള്ളത്.
'ഒരുപകാെ് കൂട്ടുകകാരിപ്. അവപരകാചെകാചക് ഒന്നു പറ
ഞ്കാൽപപകാപര. ഒരു ന് കകാര്യത്ിനകായതുചകകാ
ണ്് സൈകായിക്ിപ്?' പലകകാര്യങ്ങളിലം ഇെചപ
ടപ്കാൾ, പണം ആവശ്യെകായി വരുപ്കാൾ, പല
രുംപെകാദിക്കാറുണ്്. പപക്ഷ, അങ്ങചന കകാെെക്ി 
ഞകാനകാപരകാടം പറയകാറി്. െനപസ്സകാചെ ചെയ്യുചെന്ന് 
പതകാന്നുന്നവപരകാെ് പറയും, പെകാദിക്കും. അത്തചന്ന.
െിലകകാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുപ്കാൾത്ചന്ന െി
ലർപറയും, 'തകാചനചന്ങ്ിലം ചെയ്യുചന്നങ്ിൽ ഞകാ
നുമുപണ്.' സൈ�റീവികൾക്കുപവണ്ി എചന്ങ്ിലം 
ചെയ്യുപ്കാൾ പൂർണ്െനപസ്സകാചെ ചെയ്ണം. 
പബകാറെിക്ിച്ങ്ിൽ ഒരു കഥപറയകാം. പണ്് ആരകാ
ധ്യയകായ െദർ ചതപരസചയ കകാണകാൻ ഒരു വ്യകാപകാരി
ചയത്ി. തനിക്് കച്ചവെത്ിൽനിന്ന് ലകാഭെകായി 5 
ലക്ഷംരൂപ കിട്ി, അതിൽ ഒരു ലക്ഷം തകാചനടത്ി

ട്് 4 ലക്ഷം ഇവിടചത് അശരണരും ആലംബൈറീ
നരുെകായ അപന്വകാസികൾക്് നൽകകാനകാഗ്രൈിക്കു
ന്നു, എന്നറിയിച്ചു. 
സെയെകായി്; തകാങ്ൾക്കുപപകാകകാം എന്നകായിരുന്നു 
െദറിചറെ െറുപെി. 
പലതവണ അപദേൈം കയറിയിറങ്ങി. �ലമുണ്കാ
യി്. ഇനി തകാങ്ളിതു പറഞ്ിപങ്ങകാട്് വരണ് കകാ
ര്യെി് എന്നകായി െദർ. 
കുപറക്കാലം അപദേൈം ആവഴി പപകായി്. പിന്നറീെ് 
''ഞകാനപങ്ങകാട്് വപന്നകാചട്''ചയന്ന് പെകാദിച്ചപപ്പകാൾ 
െദർ അനുവകാദം നൽകി. െദർ, എചറെ കച്ചവെത്ിചറെ 
ഒരു വിൈിതം എചറെ സപൈകാദരങ്ങൾക്് നൽകകാൻ 
എചന്ന അനുവദിക്ണചെന്നപദേൈം അപപക്ഷിച്ചു. 
‘തറീർച്ചയകായും. ഇപപ്പകാഴകാണ് ആ സെയചെത്ിയത്. 
തകാങ്ൾക്ത് ചെയ്കാം.’
ബുദ്ിമുട്ടുന്നവർക്് പവണ്ി എചന്ങ്ിലം ചെയ്യു
പ്കാൾ അത് അവരുചെ അവകകാശെകാണ്, നമ്മുചെ 
ഔദകാര്യെ് എന്ന തിരിച്ചറിവുപവണം.
െദർ തചന്ന പറഞ്ിട്ടുണ്്, 'നിനക്് കൂടതൽ തരു
ന്നത് ഒറ്റയ് ചക്ടക്കാന്, ഇ്കാത്വർക്കുകൂെി നൽ
കകാനകാണ്' എന്ന്.

ത്ലാകകാപരകാഗ്യദിനപത്കാെനുബന്ിച്ച് പകാലിയം 
ഇന്്യയും നന്ദിപയകാെ് ചപയിൻ ആന്ഡ് പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ ചസകാഹസറ്റിയും ഇക്ബകാൽ 
പകകാപള�് ഞകാറനറീലി എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റും 
ഗവ. ഞകാറനറീലി അപ്പർ ഹപ്രെറി സ് കൂളും സംയു
ക്െകായി പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ക്യൂണിറ്റി പബകാ
ധവൽക്രണ പരിപകാെിയും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ചെഡിക്ൽ ക്യകാമ്ം സംഘെിപ്പിച്ചു. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചെഡിക്ൽ ക്യകാ്ിചറെ 

പാേിലയറ്റീവക് മകയർ മ�്ികൽ ക്യാമ്പക്

ഉദ്ഘകാെനം  ചപരിങ്ങെല ഗ്രകാെപ്പഞ്ചകായത്് പ്ര
സിഡറെ്  ഷിനു െെത്റ നിർവ്വൈിച്ചു. പബകാധ
വൽക്രണ പരിപകാെി ചപരിങ്ങെല ഗ്രകാെപ്പഞ്ചകായ
ത്് ആപരകാഗ്യ വിദ്യകാഭ്യകാസ സ്റ്റകാൻഡിംഗ് ക്ിറ്റി 
ചെയർപപഴ് സൺ ഷറീ� ഷകാ�ൈകാൻ ഉദ്ഘകാെനം 
ചെയ്തു. ചക. ശിവദകാസൻ, കകാർത്ിക സി.പി, 
പവണു, റസിയ ബറീവി, പഡകാ. ആർ. സുപെഷ്, 
ൈി�ിർ മുൈ്ദ്,  പഡകാ. സുനിൽകുെകാർ എം. എം, 
ബകാബു എബ്ൈകാം എന്നിവര് സംസകാരിച്ചു.



കുറച്ക് വർഷങ്ങൾകു�ുമ്പക്, ്രിരുവനന്തപുരമതെ എസക്.എ.റ്റി.  ആശുപത്രിയിമേ പീ്ി
യാതെികക് ഔട്ക് ലപഷ്യറെക് ക്ിനികിൽ, ല്ാക്ടമറ കാണാൻ വരുനെ കുട്ികൾകു മകാെു

കാനായി കളിപ്ാട്ങ്ങൾ സംഭാവനമെയ്ാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ികലളാെക് ആവശ്യമപ്
ട്ു. കളിപ്ാട്ങ്ങൾ പാേിയം ഇന്ത്യയിലേകക് ഒഴുകിതെുെങ്ങി.

കൂട്കരച്ിേുകൾ സ്ിര�ായി �ുഴങ്ങാറുണ്ായിരുനെ ആ മെറിയ ഔട്ക്ലപഷ്യറെക് �ുറിയിൽ നിനെക് 
െിരിയുമെ �ാേപ്െകം ഉയരുനെ്രു തശദ്ധിച് വഴിലപാകർ അ്രിമറെ രഹസ്യ�റിയാൻ ഉള്ളിലേ
കക് എതെിലനാകി. 

കളികളിൽ �ുഴുകിയിരുനെ കുട്ികൾ, കകയിൽ സിറിഞ്ചക് ്രുളച്ു കയറുനെ്രുലപാേും തശദ്ധി
കുനെിേലേ! ്രുെർനെുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, കുട്ികളുമെ �നസ്ിൽ ആശുപത്രിലയാെുള്ള സ�ീപനം്ര
മനെ രൂപാന്തരമപ്െുനെ്രാണക് ഞങ്ങൾകണ്്രക്. ഭയം ഉത്ാഹതെിനു വഴി�ാറിമകാെുകുനെു.

പാേിയം ഇന്ത്യയും എസക്.എ.റ്റി ആശുപത്രിയിമേ പീ്ിയാതെികക് സക്, പീ്ിയാതെികക് ന്യൂലറാളജി 
വിഭാഗങ്ങളുംലെർനെക് നെതെുനെ കുട്ികളുമെ പാേിലയറ്റീവക് മകയർ ക്ിനികിമേതെുനെ ഈ 
കുഞ്ുങ്ങളുമെ സലന്താഷതെിനുലവണ്ി വീണ്ും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമെ സഹായംല്രെുനെു. 
അധികവും പാവമപ്ട് കുെുംബങ്ങളിൽനിനെു വരുനെ ഇവരുമെ �ുഖതെക് പുഞ്ചിരിയും ഹൃദ
യതെിൽ സലന്താഷവും മകാണ്ുവരാൻ ന�ുകക് കകലകാർകാം!

കളിപ്ാട്ങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സംഭാവന മെയ്ാൻ ്രാതപര്യ�ുള്ളവർ ദയവായി ഞങ്ങളു
�ായി ബന്ധമപ്െുക. (വളമര മെറിയ കളിപ്ാട്ങ്ങൾ, �ൂർച്യുള്ള ഭാഗങ്ങളുള്ളവ, ബാറ്ററി ഉപ
ലയാഗിച്ുള്ളവ ഒഴിവാകുക. ഞങ്ങലളാെു സംസാരിച്്രിനു ലശഷം �ാത്രം കളിപ്ാട്ങ്ങൾ അയ
യ്കുക.) പണ�ായി അയയ്കാൻ ്രാതപര്യ�ുള്ളവരും ബന്ധമപ്െുക.
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